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 APRESENTAÇÃO 

 
O Projeto Político-Pedagógico é o plano que orienta as ações pedagógicas e 

administrativas da escola, a fim de garantir uma educação de qualidade às crianças e 

também nortear o trabalho que deve ser realizado para atingir metas definidas. Este 

documento foi construído em um processo coletivo, em que participaram: profissionais 

da educação, as crianças e a comunidade escolar, em consonância com uma gestão 

democrática e transparente. A reconstrução deste documento começou a ser 

realizada no final do ano de 2020, com reuniões junto à comunidade escolar, para 

avaliamos todo o trabalho realizado no decorrer do ano, com vistas a melhorias para 

o ano de 2021. Tendo como premissa organizar e orientar a prática pedagógica desta 

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

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

Educação Infantil, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Diretrizes 

Pedagógicas e Operacionais para as Instituições Educacionais Parceiras, Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil – DCNEI, Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, Constituição Federal – CF, entre outros. 

Além dos documentos citados, para a orientação da prática pedagógica foram 

aplicados questionários, dinâmicas, tanto individual como coletiva, com o propósito de 

colher informações sobre o contexto da escola e da comunidade. Tais ferramentas 

foram fundamentais para refletirmos questões como: inclusão, autonomia, 

solidariedade e diversidade, dialogando com a realidade da família, da filiação sócio- 

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

maior participação da comunidade escolar, para um melhor desenvolvimento integral 

do sujeito-criança. 

Analisamos as condições físicas dos espaços e os recursos humanos 

disponíveis, como também os ajustes necessários para a melhor aplicabilidade do 

Projeto Político-Pedagógico. 

A Instituição acredita que todos podem aprender e que todos são iguais nas 

diferenças, por isso precisamos de intervenções pedagógicas específicas, bem 

planejadas e assistidas. 

O Projeto Político-Pedagógico vem sendo implantado e avaliado, 

frequentemente, com o propósito de ser amplamente assumida por todos, tendo como 

objetivo: atualizar, organizar, dinamizar e orientar a ação educativa, contemplando 

elementos 
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de reflexões sobre a pessoa e a sociedade considerando os princípios e diretrizes que 

impulsionam a Educação Infantil. 

O brincar se torna o principal meio de acesso à cultura pela criança, sendo 

primordial para que as experiências vivenciadas sejam elaboradas, bem como seja 

capaz de transformar essas realidades. O brincar possibilita o processo da fantasia e 

da imaginação que são importantes para uma melhor aprendizagem dos papeis 

sociais e uma compreensão das relações. Hoje, não raras vezes, as novas 

configurações de família e sociedade impedem de certa forma, que a criança vivencie 

sua infância, com excesso de atividades e acesso fácil à tecnologia, evitam confiar- 

lhes responsabilidades, acreditando que é melhor permanecerem dentro de casa, 

alegando ser mais seguro do que explorar brincadeiras na rua, sem contar ainda, que 

muitas destas crianças vivenciam conflitos familiares. Todas estas questões 

interferem no desenvolvimento saudável da criança. 

A educação é um processo de parceria, em que a família e a instituição precisa 

compartilhar o mesmo objetivo, tornando-se imprescindível a participação dos pais e 

das crianças no processo pedagógico. 

O Projeto Político-Pedagógico da Casa da Criança Pão de Santo Antônio foi 

reconstruído coletivamente conforme citado acima, pelo que destacamos a 

importância das discussões, reflexões e críticas construtivas ocorridas nas reuniões 

de coordenações com os docentes, reuniões de pais, e formação de funcionários. Em 

sintonia com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB de 1996, que 

afirma que a escola tem um papel relevante no desenvolvimento integral da criança 

até seis anos de idade em seus aspectos físico, psíquico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. (LDB/96, capítulo II, artigo 29), 

priorizamos em nossa prática pedagógica, meios que favoreçam uma maior interação 

família/escola. 

O Projeto Político Pedagógico como instrumento democrático, abrangente e 

flexível, direciona as coordenadas do fazer pedagógico refletindo a identidade da 

escola em todos seus aspectos. Nesse sentido, foram realizadas atividades de caráter 

didático-pedagógico, entre elas, a avaliação institucional e encontros de planejamento 

estratégico com a comunidade escolar. 

Para garantir uma aplicação efetiva, torna-se indispensável o 

acompanhamento e avaliação a partir do cotidiano das práticas pedagógicas. 
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Esta revisão contribui com a organização de todo o trabalho escolar priorizando 

o foco principal que é a criança, no seu processo de ensino e aprendizagem. 

No contexto da gestão democrática, a Proposta pedagógica constitui um dos 

elementos fundamentais para o exercício da democracia. Sabe-se que não é tarefa 

fácil, não se faz pela vontade de poucos, nem adquire vida sem que todos se 

responsabilizem por mantê-lo ativo. “Precisa de cuidado permanente, de visibilidade 

plena e compromisso de todos, os quais se tornam corresponsáveis por sua 

implantação e acompanhamento, superando o imobilismo e favorecendo a mudança” 

(FILIPOUSKI, MARHI E SCHAFFER, p 33 - 2005). 

O principal desafio do PPP é oferecer perspectivas inovadoras e envolver a 

participação da comunidade escolar e da família, de tal forma que sintam- se 

construtores de uma educação de qualidade. São utilizados questionários que 

envolvem comunidade escolar, professoras e demais servidores por meio das 

sugestões e questionamentos colocados no início do ano letivo. 

 

                      Crianças da  Instituição  “ Minha Escola é assim ” . 
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1. Histórico da Unidade Escolar  

 
A CASA DA CRIANÇA PÃO DE SANTO ANTÔNIO, neste documento 

referenciada como CCPSA, fundada em 13 de maio de 1962 pela Sociedade Literária 

São Boaventura da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos OFMCap. e Obra Social 

Santa Isabel, das Irmãs franciscanas da Penitência e Caridade Cristã, transferida de 

forma gratuita para a CONGREGAÇÃO DAS PEQUENAS IRMÃS DA DIVINA 

PROVIDÊNCIA, Província do Imaculado Coração de Maria, com sede em Belo 

Horizonte – MG, com personalidade jurídica própria, registrada no Cartório do 2° Ofício 

de Brasília-DF, constante no Livro A-3, ás fls. 139/9, sob o n° de ordem 296, é 

reconhecida de Utilidade Pública Distrital pelo Decreto n° 15.752 de 05 de julho de 

1994, e declarada de Utilidade Pública Federal através dos Decretos nº 70021 de 

24/01/72- âmbito Federal, nº 20070 de 04/03/99 no âmbito do Distrito Federal. Inscrita 

no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n° 

00.093.716/0001-80. 

Possui instalações com área de 1.816,00 m², para atividades que atendem, 

atualmente, a educação infantil, nas modalidades creche e pré-escola. O atendimento 

às crianças de até cinco (5) anos de idade na creche e pré-escola segue o que está 

prescrito no artigo 208, Inciso IV da Constituição Federal de 1988, cuja redação foi 

dada pela Emenda Constitucional n 53/2006. As vagas são disponibilizadas para as 

crianças inscritas e classificadas conforme os critérios da Lei da Filantropia e da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal. 
A Instituição desenvolve um trabalho por meio de práticas pedagógicas 

cotidianas, intencionalmente planejadas e sistematizadas em uma proposta 

pedagógica construída com a participação da comunidade escolar, observando leis e 

normas Distritais e Federais como: Constituição Federal, (CF/1988) Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA/1990), Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, Indicadores de Qualidade na Educação Infantil e Diretrizes 

Pedagógicas e Operacionais para as Instituições Educacionais Parceiras. 
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Atos Legais  

 
 

A instituição foi autorizada a funcionar, por quatro anos, pela Portaria nº 22/77- 

20/04/77, com base no Parecer n 59/75-CEDF, para oferecer a educação maternal e 

Jardim de Infância. A Portaria nº 40/82-SEC, de 14/9/82, com base no Parecer nº. 

139/82- CEDF, concedeu o reconhecimento pleno, mas a instituição passou, 

automaticamente, à condição de credenciada até o ano de 2003, por força do art. 192 

da Resolução nº. 2/98-CEDF. Foi recredenciada, por prazo indeterminado, pela 

Portaria nº. 310/2002-SEDF, de 17/6/2002, tendo em vista o disposto no Parecer nº. 

126/2002- CEDF. O prazo indeterminado de credenciamento das instituições 

educacionais contempladas por essa Portaria foi considerado extinto pela Portaria nº 

268/2007-SEDF, com base no Parecer nº 117/2007-CEDF, tornando-o determinado 

por cinco anos, a contar de 26 de agosto de 2003. A instituição foi recredenciada, pelo 

período de 26/8/2008 a 31/12/2017, Parecer nº. 227/2009- CEDF, Processo nº. 

410.000437/2008. 

A Instituição possui parceria com a Secretaria de Estado e Educação do Distrito 

Federal – SEEDF desde 2009, tendo acompanhamento financeiro e pedagógico por 

servidores públicos designados. As crianças são encaminhadas pela 

UNIPLAT/SEEDF, por meio de cadastro. 

 
Dados da instituição e  Mantenedora 

 

 
Casa da Criança “Pão de Santo Antônio” - CNPJ: 00.093.716/0001-80 

Endereço: SGAS 906 Conjunto C – Asa Sul – Brasília – Distrito Federal. 

E-mail: crisantoantonio62@gmail.com Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70.390-060 

Telefone: 32422337. Entidade privada sem fins lucrativos. 

Utilidade Pública através dos Decretos nº. 70021 de 24/01/72- âmbito Federal, 

Nº.20070 de 04/03/99 no âmbito do Distrito Federal. 

Data fundação: 13/05/1962 

Presidente: Heloisa Helena de Souza 

Secretaria Escolar:  Maria Lucia da Silva Mariano    

Nutricionista: Luciana Ferreira dos Santos  

Diretora Pedagógica: Ana Renilde Videira dos Santos   

Coordenadora Pedagógica: Eude Marta R. S Vasconcelos  

mailto:crisantoantonio62@gmail.com
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Professoras/Pedagogas   
1- Ana Claudia Maximiano de Farias 
2- Cintia de Oliveira Ferreira   
3- Maria Deusimar Dias da Silva  
4- Maria Simone de Mendonça Sá  
5- Jaqueline Viera da Conceição Freitas  
6- Sandra Viera de Jesus  
 

Monitoras:  
1- Debora Sousa Rodrigues de Andrade Alves 
2- Elma Brandão Barbosa  
3- Geovânia Pereira Lima  
4- Leidesandra Muniz da Silva 
5- Leilane dos Santos Almeida Ribeiro  
6- Luciana Bernardo de Sá  
7- Layane Alves Morais  
8- Natalia Maria Lopes de Almeida Souza  
9- Pamela Christine Nunes da Silva 
10- Pamela Leticia Gomes Viana   
11- Raimunda Pereira de Sousa  
12- Rosileia Custodio de Sousa Freitas   
13-  Ruth Neres Batista  
14- Simone de Sá Ribeiro  
15- Tázia Araujo Guerra   

Cozinheira: Lucicleia Araujo Silva de Mesquita   

Auxiliar de Cozinha: Maria Jesuslene Jansen Carneiro  

Serviços Gerais:  
1- Salvador Alves da Fonseca  
2- Kaline Viana Rodrigues  

 
 

RECURSOS FÍSICOS E DIDÁTICO PEDAGÓGICOS. 

 
Possui instalações com área de 1.816,00 m², para atividades que atendem, 

atualmente, a educação infantil, creche e pré-escola. 

 

INSTALAÇÕES FÍSICAS 

 
Quanto à estrutura física, a CCPSA a escola tem dois acessos para entrada e 

saída dos alunos, ambas com rampas de acesso para cadeirantes. Dispõe de oito 

salas de aula, uma pequena biblioteca, laboratório de informática, um auditório, três 

berçários, dois dormitórios, um refeitório para uso das crianças, um refeitório para os 

funcionários, uma sala de coordenação pedagógica, uma sala da diretoria, uma 

secretaria, uma cozinha e três parquinhos infantis, espaço externo para atividade de 

educação física ou recreação dirigida, sete banheiros de uso adulto, sete banheiros 
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par uso das crianças, um banheiro para cadeirante, três fraldários, um depósito de 

alimentos, um depósito de material de higiene e limpeza, uma sala para descanso dos 

funcionários. A estrutura física não possui estacionamento e o acesso acontece 

de forma rotativa. Devido a este fator, algumas atividades pedagógicas que envolvem 

a participação dos pais são desenvolvidas em dias alternados. 

 
EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos são: 3 aparelhos telefônicos; 13 computadores; 11 armários 

de aço; 3 impressoras; 2 copiadoras; 4 bebedouros; 2 microondas; 3 geladeiras; 2 

freezeres grandes 1 fogão industrial; 1 fogão comum; 270 colchões; 18 berços; 12 

ventiladores; 4 botijões de gás; 3 máquinas de lavar; 2 TVS; 10 armários para colocar 

os pertences das crianças; 5 mesas quadradas para as refeições; 3 mesas quadradas 

para adultos; 

Materiais didático-pedagógicos: 10 ábacos; 5 kits “blokão” quebra cuca; 5 kits 

borboletas; 10 brinquedos de montar tudo; 5 brinquedos de formar palavras; 20 

triciclos; 20 jogos de memória, 10 jogos engenheiros; 15 blocos de encaixe; 10 jogos 

de empilhar, 10 cubos multiatividades; 5 labirintos inteligente; 5 torres de Hanói ; 5 

pranchas de seleções; 2 centopeias; 5 esquemas corporais; 5 caixas de brinquedos 

variados; 1 circuito psicomotor 5 blocos lógicos; 5 boliches médios; 20 bambolês; 5 

alinhavos 5 esquemas corporais; 10 legos médios ; 20 fantoches variados; 30 tapetes 

emborrachados 10 carimbos variados; 10 jogos de memórias variados. 
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2. Diagnóstico da Realidade Escolar  

 

 
 
 

A Instituição atende crianças oriundas das diferentes regiões administrativas do 

Distrito Federal, bem como do entorno. São encaminhadas pela Secretaria de 

Educação por meio da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto/Cruzeiro 

atendendo aos critérios de seleção, estabelecido pelo Manual de Procedimento Para 

Atendimento À Educação Infantil – Creche e Pré Escola em unidades escolares da 

rede pública e instituições conveniadas (2013). No ato da inscrição na referida regional 

de ensino devem ser apresentados documentos comprobatórios que atestem a 

veracidade das informações prestadas pelo pai, pela mãe ou pelo responsável legal 

da criança. 

Ao longo desses anos, a Casa da Criança Pão de Santo Antônio vem buscando 

acompanhar o processo histórico de crescimento e mudanças do público alvo continua 

fiel ao seu objetivo o cuidar e o educar - possibilitando o desenvolvimento integral da 

criança por meio da modalidade creche/escola, crianças de seis meses a cinco anos, 

A maioria das famílias mora nas cidades satélites e entorno, mas trabalha no 

Plano Piloto. O meio de transporte utilizado é bem diversificado, transporte escolar, 

ônibus e carro particular. As professoras são graduadas em Pedagogia e todas as 

monitoras possuem o ensino médio completo, sendo que algumas concluíram o Curso 

de Pedagogia ou estão cursando. A estrutura física não possui estacionamento e o 

acesso acontece de forma rotativa. Devido a este fator, algumas atividades 

pedagógicas que envolvem a participação dos pais são desenvolvidas em dias 

alternados. 
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São realizados quatro encontros anuais com os pais, acerca do Planejamento 

Pedagógico da Comunidade Escolar Dia Letivo Temático, momento esse que são 

trabalhados temas variados relativos ao contexto escolar. Nesse sentido, foram 

realizadas atividades de caráter didático-pedagógico, entre elas, a avaliação 

institucional e encontros de planejamento estratégico com a comunidade escolar. 

A Instituição enfrenta algumas dificuldades no resultado da avaliação realizada 

com a comunidade escolar como a falta de estacionamento que acaba gerando 

transtorno aos pais ao deixarem e buscarem seus filhos e também, há requisição de 

algumas atividades especializadas não ofertadas tais como, balé, Karatê, judô e 

natação. Outro item sempre solicitado pelos pais é um maior número de monitores 

para os cuidados com seus filhos. 

No segundo semestre é realizada uma pesquisa de satisfação com os pais pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

 
3. Função Social da Escola  

 
  

Como Instituição de Educação Infantil, buscamos propiciar a todas as crianças 

em seu primeiro contato com o ambiente escolar, um espaço acolhedor e rico de 

experiências criativas, despertando assim o prazer em aprender por meio do: 

conviver, brincar, explorar, participar, comunicar e conhecer-se. 

Ao longo destes anos, acompanhando o processo histórico de crescimento e 

mudanças do público alvo, a CCPSA continua fiel ao seu objetivo de atender à 

educação infantil, na modalidade de creche e pré-escola, para crianças de seis meses 

a cinco anos, oriundas de famílias carentes, que se encontram em situação de 

vulnerabilidade e risco pessoal e social. 

O Projeto Político Pedagógico da instituição considera os contextos sociais e 

culturais em que vivem os sujeitos que irão fazer parte dele. O público atendido é bem 

variado, são oriundos de diversas regiões, onde a maioria das famílias mora nas 

cidades satélites e entorno, mas trabalha em Brasília. 

Os educadores observam as crianças em sua singularidade, simplicidade e 

atentam-se aos conhecimentos que já possuem, bem como as potencialidades e as 

fragilidades, para que o planejamento se adapte às necessidades de cada criança. 

Goulart (1995), baseado em Piaget, coloca que a relação observador- 

observado na educação deve ser horizontalizada (promover a equidade, igualdade), 

sendo o trabalho pedagógico deliberado tanto pelo educador como pelo educando; 
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baseando-se nos conhecimentos que a criança possui. 

Durante o período em que a criança passa na instituição, desenvolvemos 

atividades pedagógicas com a finalidade de garantir a interação das crianças com 

seus pares, colegas, educadores, objetos diversos e o meio ambiente. 

As crianças também participaram deste processo de construção da PP, com 

momentos específicos em sala de aula. A coordenadora e as professoras 

conversaram com as crianças e elas produziram desenhos sobre diversos temas, 

como por exemplo: o que mais gostam ou não na escola? O que gostariam que tivesse 

na escola? 

O Projeto Político-pedagógico, na perspectiva de Paulo Freire, aborda que 

“homem é um ser de relações, temporalizado e situado” (186 a, p. 55 – 56). Isto 

significa que o PPP deve considerar os contextos sociais e culturais em que vivem os 

sujeitos que irão fazer parte dela. 

 
4. PRINCÍPIOS 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 

Os princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal a 

serem observados pelas escolas no planejamento, na organização e na execução das 

ações de Educação Integral são: 

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

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

conceito de integralidade. É importante dizer que se deve reduzir a educação integral 

a um simples aumento da carga horária do aluno na escola. Integralidade deve ser 

entendida a partir da formação integral de crianças, adolescentes e jovens, buscando 

dar a devida atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os 

aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve 

considerar que a aprendizagem se dá ao longo da vida (crianças, adolescentes, jovens 

e adultos aprendem o tempo todo), por meio de práticas educativas associadas a 

diversas áreas do conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, lazer, informática, 

entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. Assim, 

propõe-se que cada escola participante da Educação Integral no Distrito Federal, ao 

elaborar seu projeto político-pedagógico, repense a formação de seus alunos de forma 

plena, crítica e cidadã. 
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Intersetorialização: A Educação Integral deverá ter assegurada a 

intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes 

campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivas 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. A transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de 

conhecimento, vinculando a aprendizagem aos problemas reais dos alunos e da 

comunidade. 

Diálogo Escola e Comunidade: As escolas que avançaram na qualidade da 

educação pública foram as que avançaram no diálogo com a comunidade (BRASIL, 

2008). Na educação Integral é necessária a transformação da escola num espaço 

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

Assim, o projeto pedagógico implica pensar na escola como um polo de indução de 

intensas trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos 

presentes, como abertura para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, 

resgatando tradições culturas populares. 

Territorialidade: Significa romper com os muros escolares, entendendo a 

cidade como um rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se restringe 

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

salões de festas, centros e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, 

associações, posto de saúde, clubes, entre outros, envolvendo múltiplos lugares e 

atores. A educação se estrutura no trabalho em rede, na gestão participativa e na 

corresponsabilização pelo processo educativo. 

Trabalho em Rede: Todos devem trabalhar em conjunto, trocando 

experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades aprendizagem para 

todas as crianças, adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da 

escola, mais da rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela 

formação do educando. Nessa ambiência favorável ao diálogo, o professor não está 

sozinho, faz parte da equipe da escola e da rede de ensino. 

Pensar e desenvolver um projeto de educação integral para o Distrito Federal 

pressupõe reconhecer as fragilidades de um modelo de educação que tem dificultado 

o acesso ao conhecimento em todas suas formas de manifestação e contribuído para 
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aprofundar o fosso social entre os estudantes da escola pública. Parafraseando 

Boaventura de Sousa Santos, é o momento de despedida desse modelo com algumas 

resistências e medos, de lugares conceituais, teóricos e epistemológicos, porem não 

mais convincentes e adequados ao tempo presente, ‘’{...} uma despedida em busca 

de uma vida melhor a caminho mais plural e onde finalmente o conhecimento volte a 

ser uma aventura encantada” (SANTOS, 2003, p.58). O projeto de educação integral 

orienta-se pelos referenciais da Pedagogia Histórico Crítica e da Psicologia Histórico- 

Cultural. 

 
PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS DO CURRÍCULO INTEGRADO 

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a 

expressão do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses 

princípios epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEEDF nos remete 

ao que compreendemos como princípios. Princípios são ideais, aquilo que 

procuramos atingir e expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, 

crenças, valores, atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo 

Integrado, os princípios orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, 

contextualização, flexibilização. Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e 

práticas pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a 

múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar. 

 

Princípio de unicidade entre teoria e prática; na prática pedagógica criadora, 

crítica, reflexiva, teoria e prática juntas ganham novos significados. Ao reconhecer a 

unidade indissociável entre teoria e prática, é importante, também, considerar que, 

quando são tratadas isoladamente, assumem caráter absoluto, tratando-se na 

verdade de uma fragilidade no seio de uma unidade indissociável. Vazquez (1977) 

afirma que, ao falar de unidade entre a teoria e prática, é preciso considerar a 

autonomia e a dependência de uma em relação à outra; entretanto, essa posição da 

prática em relação à teoria não dissolve a teoria na prática nem a prática na teoria, 

tendo em vista a teoria, com sua autonomia relativa é indispensável a constituição da 

práxis e assume como instrumento teórico uma função prática, pois “ é a sua 

capacidade de modelar idealmente um processo futuro que lhe permite ser um 

instrumento - às vezes decisivo – na práxis produtiva ou social” (idem, p.215). 

Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado, há uma 

visão articulada de áreas de conhecimento é integrado, há uma 

visão articulada de áreas de conhecimentos/componentes 
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curriculares, de saberes e de ciências; as metodologias são mais 

dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. A avaliação 

das aprendizagens adquire sentido emancipatório quando passa a 

considerar o conhecimento em sua totalidade e em permanente 

construção. 

Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua 

efetividade na sala de aula, devemos privilegiar estratégias de integração que 

promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a 

Construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio, 

problematização, questionamento, dúvida. O ensino que articula teoria e prática 

requer de professor e estudantes a tomada de consciência, revisão de concepções, 

definição de objetivos, reflexão sobre as ações desenvolvidas, estudo e análise da 

realidade para a qual se pensam as atividades. Do professor, especialmente, exige a 

abertura para o diálogo e a disposição para repensar cotidianamente a organização 

da aula (SILVA, 2011), com a clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como 

ensinar? O que e como avaliar? 

São os elementos articuladores entre as áreas de conhecimentos/componentes 

curriculares e atividades educativas que favorecem a aproximação dos estudantes 

aos objetos de estudo, permitindo-lhes desvelar a realidade e atuar crítica e 

conscientemente, com vistas à apropriação/produção de conhecimentos que 

fundamentam e operacionalizam o currículo, possibilitando encontrar respostas 

coletivas para problemas existentes no contexto social. 

Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização:  

A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de 

um currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo 

tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão 

das partes que ligam as diferentes áreas do conhecimento/componentes curriculares, 

ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do pensamento. A contextualização do 

sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos 

didático-pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático 

(ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). 

O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma contínua e 

sistemática contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, 

ações importantes para o estudante em contato real com os espaços sociais, 

profissionais e acadêmicos em que irá intervir. A organização do processo de ensino- 
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aprendizagem em uma situação próxima daquela na qual o conhecimento será 

utilizado, facilita a compreensão e favorece as aprendizagens dos estudantes. 

Destacamos que a determinação de uma temática, interdisciplinar ou 

integradora, deverá ser resultante de uma discussão de base curricular, visto que são 

os conhecimentos científicos pautados nesse Currículo que irão indicar uma temática. 

Essa ação rompe com a lógica de determinação de temas sem uma reflexão sobre os 

conhecimentos em diferentes áreas e com as tentativas frustradas de forçar uma 

integração que não existe, dificultando a implementação de atividades 

interdisciplinares na escola. A interdisciplinaridade pode acontecer em duas 

dimensões: no próprio componente curricular (intra) e entre componentes curriculares 

(inter). No próprio componente curricular, quando são utilizados outros tipos de 

conhecimentos (artes, literatura, corpo e movimento, relações interpessoais, entre 

outras) que irão auxiliar ou favorecer a discussão específica do conhecimento do 

componente curricular. Já entre os componentes curriculares, busca-se a integração 

existente entre os diferentes conhecimentos. 

O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos 

científicos, pedagógicos e experiências, criando possibilidades de relações entre 

diferentes conhecimentos e áreas. Santomé (1998) afirma que  “[...] 

interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho que 

entram em ação na hora de enfrentar os problemas e questões que preocupam em 

cada sociedade’’ (p.65), contribuindo para a articulação das diversas disciplinas e, ao 

mesmo tempo, favorecendo o trabalho colaborativo entre os professores.  Para 

garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, necessário se faz que 

os professores dialoguem, rompendo com a solidão profissional característica das 

relações sociais e profissionais na modernidade. Nas escolas públicas do DF, dialogo 

necessário para que assumamos concepções e práticas interdisciplinares tem local 

para acontecer: as coordenações pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de 

formação continuada, planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho 

pedagógico que contemplem a interdisciplinaridade como princípio. 

A seguir, um processo elaborado por Santomé (1998), que costuma estar 

presente em qualquer intervenção interdisciplinar: 

a. Definição de um problema, tópico, questão. 

b. Determinação dos conhecimentos necessários, inclusive as 

áreas/disciplinas a serem consideradas. 

c. Desenvolvimento de um marco integrador e questões a serem 
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pesquisadas. 

d. Especificação de estudos ou pesquisas concretas que devem ser 

desenvolvidos. 

e. Articulação de todos os conhecimentos existentes e busca de 

novas informações para complementar. 

f. Resolução de conflitos entre as diferentes áreas/disciplinas 

implicadas no processo, procurando trabalhar em equipe. 

g. Construção de vínculos comunicacionais por meio de estratégias 

integradoras, como: encontros, grupos de discussão, 

intercâmbios, etc. 

h. Discussão sobre as contribuições, identificando sua relevância 

para o estudo. 

i. Integração dos dados e informações obtidos individualmente para 

imprimir coerência e relevância. 

j. Ratificação ou não da solução ou resposta oferecida ao problema 

levantado inicialmente. 

 Decisão sobre os caminhos a serem tomados na realização das 

atividades pedagógicas e sobre o trabalho em grupo. 

Princípio da flexibilização; Em relação à seleção e organização dos conteúdos, este 

Currículo define uma base comum, mas garante certa flexibilidade para que as 

escolas, considerando seus projetos políticos-pedagógicos e as especificidades locais 

e regionais, enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos igualmente relevantes 

para a formação intelectual dos estudantes. 

A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de 

formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia 

intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em 

mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, a 

possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes 

conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as 

amarras impostas pela organização das grades curriculares repletas de pré-requisitos. 

A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, 

articuladas ao projeto político-pedagógico da escola. Ao considerar os conhecimentos 

prévios dos estudantes, o professor torna possível a construção de novos saberes, 

ressignificando os saberes científicos e os do senso comum. Nessa visão, os 
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conhecimentos do senso comum são transformados com base na ciência, com vistas 

à “[...] um senso comum esclarecido e uma ciência prudente [...], uma configuração do 

saber” (SANTOS,1989,p.41), que conduz à emancipação e à criatividade individual e 

social. 

Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes dos 

estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão sincrética, caótica e 

pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese qualitativamente 

superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências, 

saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com 

professores saberes e experiências construídas em espaços sociais diversos. 

 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
 

A Educação Especial deve atuar na relação pedagógica para assegurar 

repostas educacionais de qualidade às necessidades especiais do aluno com 

necessidades especiais, por meios de serviços, recursos e metodologias em todas 

as etapas ou modalidades de educação, que dela necessitarem para seu sucesso 

escolar (BRASIL, 2001). O atendimento especializado ao estudante com 

necessidades especiais está pautado em princípios que regem acordos 

internacionais, expressos em documentos como a Declaração Mundial de 

Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994). 

Segundo as Orientações Pedagógicas da Educação Especial, pág 21, o sistema 

educacional tem a competência de propiciar recursos e meios capazes de atender às 

necessidades educacionais especiais de todos os estudantes, de modo a oportunizar- 

lhes condições de desenvolvimento e de aprendizagem, segundo os seguintes 

princípios: 

Princípio do respeito à dignidade humana; Princípio da educabilidade de todos os 

seres humanos, independente de comprometimentos que possam apresentar; Princípio 

do direito à igualdade de oportunidades educacionais; Princípio do direito à liberdade 

de aprender e de expressar e Princípio do direito a ser diferente. 

Para assegurar que as crianças com necessidades educacionais especiais e com 

deficiência tenham seus direitos garantidos, a equipe pedagógica mantém-se em 

constante formação, sendo provocada a pensar em uma educação que busque o 

desenvolvimento e a aprendizagem do educando, independente da sua condição física, 
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psicológica, social ou cognitiva, bem como a elaboração de recursos pedagógicos e 

atividades diferenciadas que garantam a acessibilidade e eliminem barreiras, para a 

inclusão de todas às crianças. 

Propiciando às crianças uma aprendizagem significativa com vivências e atitudes 

e valores que os tornem solidários, críticos, criativos, éticos e participativos. 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS. 

 
A filosofia da Casa da Criança Pão de Santo Antônio baseia-se em princípios de 

valores familiares e democráticos, convergindo dentro do espaço creche/escola, onde, 

educar é propiciar condições que garantam a construção dos conhecimentos da 

realidade social e cultural, favorecendo o desenvolvimento das possibilidades 

humanas, corporais, afetivas, emocionais, cognitivas, éticas e estéticas, por meio de 

situações de cuidados, brincadeiras e de aprendizagens orientadas. 

O trabalho da Educação Infantil é pautado nos princípios: éticos, políticos e 

estéticos, abordados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI), que orientam as aprendizagens a serem promovidas pelas crianças. 

De acordo com o disposto na Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 artigo 29, a 

Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica e tem por finalidade “o 

desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 

e social, complementando a ação da família e da comunidade”. Deve cumprir duas 

funções indispensáveis e indissociáveis: educar e cuidar. 

O trabalho educativo se organiza e estrutura de modo a assegurar às crianças 

a manifestação de seus interesses, desejos, curiosidades, a valorização de suas 

produções e o apoio à conquista da autonomia na escolha de brincadeiras e de 

atividades, possibilitando assim: 

 Construção de atitudes de respeito e solidariedade, fortalecimento da 

autoestima e dos vínculos afetivos; 

 Combate aos preconceitos, discriminações e Bullying; 

 Conquista da independência, inclusive no cuidado pessoal diário; 

 Aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais; 

 Aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida humana. A liberdade 

e a integridade individual, a igualdade de direitos de todas as pessoas, a 

igualdade entre homens e mulheres, assim como a solidariedade a grupos 
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vulneráveis política e economicamente; 

 Respeito à diversidade religiosa e cultural e combate a toda forma de racismo, 

machismo, sexismo e homofobia; 

 Respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a preservação 

dos recursos naturais; 

 Cuidado com os bens materiais e patrimônio histórico-cultural. 

 

Princípios Políticos – referem-se à garantia dos direitos de cidadania, ao exercício 

da criticidade e do respeito à democracia. A criança, produtora e consumidora de 

cultura, é participante da vida social, modifica e é modificada pelas interações que 

estabelece com o outro, com a cultura e com o ambiente, por meio das múltiplas 

linguagens. 

 Formação participativa e crítica; 

 
 Contextos que lhe permitam expressar sentimentos, ideias, questionamentos; 

 Situações em que aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a opinião 

dos outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um conflito; 

 Experiências bem sucedidas de aprendizagens e oportunidades para o alcance 

de aquisições afetivas e cognitivas; 

 Ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se expressar, 

comunicar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e trabalhar 

em grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os problemas e conflitos. 

 
Princípios estéticos: referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais. O envolvimento da 

criança com as manifestações artísticas oportuniza o desenvolvimento da imaginação, 

de habilidades criativas, da curiosidade e da capacidade de expressão nas múltiplas 

linguagens (gestual, corporal, plástica, verbal, musical, escrita e midiática, entre 

outras), a partir de estímulos sensoriais e pela leitura e releitura, criação e recriação, 

apropriando-se de muitos saberes. Portanto, é necessário que haja: 

 Valorização do ato criador das crianças, garantindo-lhes a participação em 

experiências diversificadas; 

 Organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que 

desafiem o que já sabem sem ameaçar sua autoestima nem promover 

competitividade; 
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 Possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam 

em nossa sociedade, selecionados pelo seu valor formativo em relação aos 

objetivos definidos pela proposta pedagógica em desenvolvimento. 

Estes princípios também devem guiar as relações dos adultos (profissionais e 

familiares) para que lhes sejam dados suportes, na consolidação da Educação Infantil. 

Os princípios necessitam ser trabalhados de forma integrada, de modo que uma 

situação didática apresente, desenvolva e mobilize mais de um princípio. Devem 

nortear a forma como os adultos se relacionam com as crianças e materializam-se 

pelas escolhas das atividades, estruturação dos espaços e tempos, na seleção dos 

materiais. 

 1988 representa um marco no decorrer da história da educação brasileira no 

que se refere à relevância da gestão democrática nas instituições de ensino, ao 

defender no artigo 206, incisos III e VI alguns princípio. 

 

5. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DAS APREDIZAGENS E DO 

DESENVOLVIMENTO. 

Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade (social), é ampliar 

os espaços, os tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao 

protagonismo estudantil, favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos 

educandos para que eles possam agir construtivamente na transformação social do 

seu meio e da sociedade. 

É, ainda, garantir a participação ativa da comunidade escolar no processo 

educativo, promovendo a interação entre a família e a escola por meio de estratégias 

didáticas diversificadas, tais como: oficinas; participação nos projetos desenvolvidos 

na unidade escolar; realização de trabalhos voluntários conforme os eixos de 

interesses apresentados; convites para o desenvolvimento de jogos, brincadeiras, 

contação de histórias, bazares, almoços, eventos, festas, construção de painéis 

coletivos, entre outros. 

Por fim, é proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, 

voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de 

transformação social e de construção científica, cultural e política da sociedade, 

assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no 

decorrer do percurso escolar de todos os estudantes, preparando-os para a vida. 
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A Casa da Criança Pão de Santo Antônio, de acordo com a sua finalidade 

estatutária e buscando atender a necessidade da clientela oferece um serviço 

educacional que prima pelo desenvolvimento integral das crianças em todos os 

aspectos. 

Tem como missão oferecer uma educação de qualidade, que atenda aos 

interesses e necessidades das crianças, buscando proporcionar-lhes condições 

adequadas e satisfatórias para se desenvolverem integralmente nos aspectos físico, 

emocional, intelectual, moral, social e espiritual, por meio da interação com seus pares 

e com os adultos em um ambiente de incentivo à autonomia, à cooperação, e ao 

respeito mútuo a fim de se tornarem sujeitos responsáveis e inseridos na sociedade. 

 
A missão da escola, está pautada nas orientações dos documentos 

norteadores da prática pedagógica na Educação Infantil, principalmente no Currículo 

em Movimento, acompanhando a criança em todas as dimensões formativas e 

complementando a ação da família e da comunidade, entendendo que a criança é 

sujeito da história e da cultura, e que as infâncias são plurais em suas expressões 

étnicas, estéticas e éticas. 

 
 

OBJETIVO GERAL 

Oferecer serviços educacionais em período integral, para a faixa etária de um 

a três anos, tendo como finalidade o cuidar e o educar - possibilitando o 

desenvolvimento integral da criança. Gerar e implementar condições que garantam à 

criança, como sujeito de direitos, o seu pleno desenvolvimento em seus aspectos 

físico, afetivo, psicológico, intelectual, ético, cultural e social, complementando a ação 

da família e da comunidade. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Ser uma instituição de educação infantil de referência, inovadora em suas 

propostas e práticas pedagógicas, destacando como valores essenciais: a 

autonomia pessoal e coletiva, o respeito às diferenças, a solidariedade, 

responsabilidade, cooperação, diálogo intercultural e de valores, e o cuidado 

com a criação; 

 Educar as crianças direcionando com brincadeiras dirigidas, as atividades do 

corpo em movimento e interação com pares, em vista da socialização e 
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desenvolvimento das competências e habilidades; 

 Favorecer às crianças a apreciação na contação de história e reconto, 

contribuindo com o desenvolvimento das múltiplas linguagens e convívio com 

diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos; Incentivar o cuidado, a 

preservação e o conhecimento do meio ambiente, por meio da reciclagem, 

redução e reutilização dos recursos naturais; 

 Produzir e apreciar a arte como forma de expressão, desenvolvendo o gosto, 

o cuidado, o respeito e a valorização pela sua própria produção, pela produção 

dos colegas e de diferentes artistas. 

 Criar condições para que as crianças possam brincar assumir 

responsabilidades, expressar seus sentimentos, suas ideias, emoções, serem 

independentes, criativas, ter iniciativa e autoestima; 

 Promover a vivência de valores éticos, políticos, religiosos e cívicos que 

contribuam à formação de pessoas autônomas e participativas; 

 Propiciar situações de aprendizagem voltadas à formação de hábitos de 

higiene, saúde e alimentação saudável, assegurando segurança e conforto; 

 Viabilizar a integração com a comunidade, para que haja condições de 

convivência harmoniosa baseada no respeito mútuo; 

 Possibilitar e incentivar a formação continuada dos (as) educadores (as) e 

demais funcionários (as) da Instituição. 

6. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

A Constituição Federal de s orientadores, tais como: a gestão democrática dos 

sistemas de ensino público; a igualdade de condições para acesso e permanência na 

escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, arte e o 

saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a gratuidade do ensino 

público em estabelecimentos oficiais; a valorização dos profissionais do ensino e a 

garantia de padrão de qualidade. 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9.394/96), regulamenta-se que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema, terão a incumbência de elaborar e executar sua Proposta 

Pedagógica (PP), assim como os docentes não apenas incumbir-se-ão de participar da 

construção da Proposta Pedagógica da escola, como elaborarão e cumprirão o plano de 

trabalho, segundo a PP da unidade escolar, zelando pela aprendizagem dos 
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educandos. 

Ainda de acordo com a LDB nº 9394/96, os sistemas de ensino definirão as 

normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as 

suas peculiaridades, considerando alguns princípios básicos, dentre eles: a participação 

dos profissionais da educação na elaboração da PP da escola. Também respeitarão a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que define conhecimentos, competências e 

habilidades essenciais à formação dos nossos educandos no decorrer da Educação 

Básica, conforme com o que define o Plano Nacional de Educação (PNE), e norteará os 

currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, assim 

como as PPs de todas as unidades escolares públicas e privadas voltadas à Educação 

Infantil, ao Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e ao Ensino Médio em todo país. 

Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos e estéticos 

apresentados pelas normas regulamentadoras da LDB nº 9394/96, ou seja, pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, considerando não apenas 

a implementação da Proposta Pedagógica, mas também às vivências desenvolvidas nos 

estabelecimentos de ensino. É importante destacar que a BNCC apresenta dez 

competências essenciais para a organização do trabalho pedagógico nas instituições de 

ensino voltadas ao atendimento de todas as etapas e modalidades da Educação Básica 

que perpassam as dimensões cognitivas (conhecimento; pensamento científico, crítico e 

criativo; repertório cultural), comunicativas (linguagens; tecnologias; argumentação) e 

socioemocionais (autonomia e autogestão; autoconhecimento e autocuidado; empatia e 

cooperação; responsabilidade e cidadania). Dessa forma, para a elaboração da PP das 

escolas, precisamos considerar as competências apresentadas anteriormente, assim 

como a participação da comunidade escolar, um dos fundamentos expostos na 

perspectiva da Gestão Democrática, inclusive na Lei 4.751/2012, que ressalta a 

importância da participação dos diversos sujeitos sociais que compõem a realidade, os 

contextos e as demandas reais da escola. 

Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de uma PP que implemente 

uma escola para todos, ou seja, associada à construção da qualidade social que abarca 

práticas pedagógicas intencionais sobre a escola que temos e a escola que queremos 

em prol do desenvolvimento dos nossos educandos que se constituem enquanto 

cidadãos para exercerem a sua cidadania, para conviverem em sociedade e para se 

constituírem como agentes de transformação social, conforme proposto no Currículo 

em Movimento. 
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O Currículo em Movimento fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96), no Plano Nacional 

de Educação (PNE), no Plano Distrital de Educação (PDE), na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), na Lei de Gestão Democrática nº 4751/2012, nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, entre outros documentos 

norteadores que embasarão a fundamentação teórico-metodológica da PP das 

unidades escolares do Distrito Federal. 

Dessa forma, o Currículo em Movimento está arraigado de pressupostos básicos 

inerentes a essa abordagem, dentre eles: as teorias críticas e pós-críticas, a 

concepção e os princípios de educação integral, a psicologia histórico-cultural e a 

pedagogia histórica-crítica, o currículo integrado, os eixos transversais e a concepção 

da avaliação para as aprendizagens e não avaliação das aprendizagens - formativas. 

Assim, a PP da unidade escolar se fundamentará na organização do trabalho 

pedagógico intencional, que visa à ampliação dos tempos, espaços e oportunidades; 

à formação humana integral; à construção de uma sociedade mais justa, democrática 

e inclusiva. 

Afinal, o Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o objetivo de 

construir uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento pleno dos 

estudantes da educação básica da rede púbica de ensino, garantindo não apenas o 

acesso, mas o direito de construir aprendizagens cada vez mais significativas 

associadas às demandas e às especificidades inerentes à comunidade escolar, 

motivando e amparando-os, inclusive quanto à permanência nas unidades escolares, 

minimizando os índices de evasão e abandono, ampliando as possibilidades de 

sucesso escolar. 

Nessa perspectiva, cabe destacar os fundamentos teórico-metodológicos eleitos 

pela Secretaria de Educação do Distrito Federal: a Pedagogia Histórico-Crítica e a 

Psicologia Histórico-Cultural. 

 

 

 
Pedagogia Histórico-Crítica 

A Pedagogia Histórico-Cultural, conforme preconizada no Currículo, esclarece 

sobre a importância dos sujeitos na construção da história. Sujeitos que são formados 

nas relações sociais e na interação com a natureza para produção e reprodução de 
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sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a 

natureza. 

De acordo com o Currículo, a aprendizagem sob a ótica da Psicologia 

Histórico-Cultural, só se torna viável quando a Proposta Pedagógica que contempla a 

organização escolar considera as práticas e interesses sociais da comunidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pressupostos Teóricos, página:34 
 

 

PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 
 

A educação, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, envolve um 

processo intencional e sistematizado de transmissão desses conhecimentos, de forma 

que o aluno vá além dos conhecimentos cotidianos. A tarefa da pedagogia histórico- 

crítica implica na: 

identificação das formas mais desenvolvidas em 

que se expressa o saber objetivo produzido 

historicamente, reconhecendo as condições de 

sua produção; b) conversão do saber objetivo 

em saber escolar de modo a torná-lo assimilável 

pelos alunos no espaço e tempo escolares; c) 

provimento dos meios necessários para que os 

alunos não apenas assimilem o saber objetivo 

11 enquanto resultado, mas apreendam o 

processo de sua produção (SAVIANI, 1994, p. 

20). 

O conhecimento a ser ensinado pela escola na pedagogia histórico-crítica diz 
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respeito ao conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas pela humanidade. À 

educação escolar compete a transformação do saber sistematizado produzido pela 

humanidade em saber escolar a ser transmitido ao aluno. Pedagogia histórico-crítica 

resgata o papel fundamental do professor no processo educativo, pois, ao contrário 

das pedagogias do aprender a aprender segundo as quais cabe ao professor apenas 

ser um facilitador da aprendizagem do aluno, na pedagogia histórico-crítica o professor 

é o responsável pela organização do trabalho pedagógico em sala de aula, o que 

implica pensar no sequenciamento e graduação dos conteúdos, bem como na escolha 

das formas adequadas para garantir a apropriação do saber escolar, ou seja, nas 

mediações necessárias a uma boa aprendizagem. A psicologia histórico-cultural que 

ancora seus fundamentos na escola de Vygotsky no mesmo sentido que a pedagogia 

histórico-crítica, postula o papel fundamental do professor no processo de mediação 

para a aprendizagem do aluno. Afirma que o bom ensino é aquele que se antecipa ao 

desenvolvimento. Portanto, o trabalho do professor é ensinar aquilo que a criança não 

é capaz de fazer sozinha. Assim, o professor organiza o ensino através do trabalho 

com os conteúdos escolares e utilizando-se de diferentes estratégias metodológicas 

possibilitará à criança o avanço em seu nível de aprendizagem a patamares cada vez 

mais superiores. Portanto, para a psicologia histórico-cultural a aprendizagem 

impulsiona o desenvolvimento (FACCI, 2004). 

Em seus estudos Vygotsky constata que o desenvolvimento cultural da criança 

ocorre em duas dimensões, em primeiro lugar como função interpsicológica, ou seja, 

nas relações interpessoais, e depois como função intrapsicológica, isto é, como 

função já interiorizada pela criança. 

Constata ainda que as funções psicológicas superiores criam-se no coletivo, 

nas relações com os outros homens (FACCI, 2004). O trabalho do professor nesta 

perspectiva é o de organizar o ensino de forma a promover a aprendizagem dos 

conteúdos sistematizados pela humanidade o que possibilita o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores. 

Portanto, na psicologia histórico-cultural como na pedagogia histórico-crítica o 

professor como “mediador social” ocupa papel fundamental no processo educativo, 

ele organiza o ensino de forma a promover o desenvolvimento do aluno através dos 

“mediadores culturais” que se apresentam na forma dos conteúdos escolares 

(SFORNI, s/d). 

A filosofia da Casa da Criança Pão de Santo Antônio baseia-se em princípios de 
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valores familiares e democráticos, convergindo dentro do espaço creche/escola, onde, 

educar é propiciar condições que garantam a construção dos conhecimentos da 

realidade social e cultural, favorecendo o desenvolvimento das possibilidades 

humanas, corporais, afetivas, emocionais, cognitivas, éticas e estéticas, por meio de 

situações de cuidados, brincadeiras e de aprendizagens orientadas. 

O trabalho da Educação Infantil é pautado nos princípios: éticos, políticos e 

estéticos, já citados acima abordados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação. 

7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

 
               7.1 Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

 
A Instituição, cumprindo as funções de cuidar e educar, destina-se a criar meios 

para que a criança se desenvolva em todos os aspectos relacionados ao 

desenvolvimento humano, considerando-a no seu contexto sociocultural, no seu 

processo de construção de conhecimento e, proporcionando-lhe conquista de novas 

possibilidades de ações, reflexões e desafios. Para que a criança se desenvolva nesse 

sentido, são oferecidas atividades pedagógicas significativas que contribuem para o 

enriquecimento de suas experiências, suas interações com seu meio social, familiar e 

escolar, possibilitando o desenvolvimento da sua identidade e autonomia. 

A Casa da Criança segue o Currículo em Movimento da Educação Básica para 

Educação Infantil. 

As intenções educacionais e ações pedagógicas são realizadas por meio das 

Linguagens, que inclui o Cuidado Consigo e com o Outro, as Interações com a 

Natureza e a Sociedade e as Práticas Sociais. Organização essa que implica 

escolhas, decisões e planejamento para materializar-se no cotidiano da instituição e 

na vida das crianças. 

A instituição fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Critica e na Psicologia 

Histórico Cultural. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Educar as crianças direcionando com brincadeiras dirigidas, as atividades de 

psicomotricidade e interação com pares, em vista da socialização e 

desenvolvimento das competências e habilidades; 

 Favorecer às crianças a apreciação na contação de história e reconto, 
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contribuindo com o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, e convívio 

com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos; 

 Incentivar o cuidado, a preservação e o conhecimento do meio ambiente, por 

meio da reciclagem, redução e reutilização dos recursos naturais; 

 Produzir e apreciar a arte como forma de expressão, desenvolvendo o gosto, 

o cuidado, o respeito e a valorização pela sua própria produção, pela produção 

dos colegas e de diferentes artistas. 

 

                  AÇÕES/ESTRATÉGIAS 

Nossas ações pedagógicas tem como base o Currículo em Movimento da 

Educação Básica, as Orientações Pedagógicas, Diretrizes de Avaliação, Eixos 

Transversais: Educação para a diversidade; Educação para a Sustentabilidade; 

Educação para e em Direitos Humanos; Educação para a Cidadania, Eixos 

Integradores (cuidar e educar, brincar e interagir), LDB, as Resoluções, Regimento 

Interno e demais legislações pertinentes. 

A Casa da Criança Pão de Santo Antônio compreende que a criança é sujeito 

de sua aprendizagem, que na sua relação com o outro, é capaz de ampliar sua visão 

de mundo. 

No decorrer da historia a “infância” veio ganhando uma nova definição e um 

papel importante na sociedade, a criança passou a ser sujeito de direito construtor de 

suas aprendizagens, portanto o trabalho pedagógico compreende que a interação 

com meio social começa na infância. 

De acordo com a Constituição Federal, artigo 205 –“ A educação, direito de 

todos e dever do estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

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

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

É fundamental perceber o ambiente escolar como o espaço favorável para 

promover ações que contribuam para o desenvolvimento integral da criança, tendo 

em vista, que a família é essencial, refletindo no cotidiano as práticas de cuidado e 

educação. Nessa questão, elucida o artigo 29 da LDB: “A educação infantil, primeira 

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

até seis anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade”. 

A educação infantil tem como base os eixos integradores: o cuidar e educar, 
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brincar e interagir, assim como os eixos transversais: educação para diversidade, 

educação para a sustentabilidade, educação para os direitos humanos, educação 

para cidadania, e as linguagens como base para o desenvolvimento das práticas 

norteando toda a dinâmica do processo educativo. 

O trabalho desenvolvido na Casa da Criança Pão de Santo Antônio apresenta 

características baseadas na Educação Infantil citadas acima e nos Eixos Integradores 

da Educação Infantil: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. E uma Proposta - 

Pedagógica contextualizada, fazendo uso dos recursos das músicas e histórias, 

teatros, convivências sociais, passeios, entre outros. E ao mesmo tempo todas essas 

ações são colocadas de maneira integradora com os eixos gerais do Currículo da 

Educação Básica do Distrito Federal tais como; Educação para a Diversidade e 

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

Humanos; focando na formação de opinião do educando considerando a base familiar, 

bem como valores éticos e sociais. 

A importância da diversidade a ser trabalhada no cotidiano infantil está 

principalmente em conviver e respeitar o outro em suas diferenças culturais, 

econômicas, orientações sexuais, configurações familiares, étnicos e raciais, sempre 

procurando proporcionar atividades direcionadas para a prática do respeito. 

As atividades desenvolvidas não acontecem de maneira aleatória e nem 

tampouco independentes. Há uma orientação de forma que as crianças usufruam de 

todos os ambientes oferecidos para enriquecer as suas experiências de 

aprendizagem. Às crianças é oferecido ainda, em ambientes externos (pátio coberto, 

parque de areia, brinquedoteca, biblioteca, videoteca e quadra esportiva) brincadeiras 

e brinquedos que fazem parte do universo infantil, bem como a prática de jogos que 

promovam o desenvolvimento físico e motor. Além disso, as aulas-passeios fazem 

parte da metodologia da Escola, uma vez que, elas possibilitam que as crianças 

observem o meio e assim sejam agentes ativos na construção do conhecimento 

individual e coletivo. 

Nossas ações pedagógicas tem como base a Lei de Diretrizes Bases da 

Educação Nacional – LDB, Currículo da Educação Infantil, Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Orientações Pedagógicas para instituições conveniadas que 

ofertam Educação Infantil – OPs, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

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

CF Currículo em Movimento da Educação Básica, as Orientações Pedagógicas, 

Diretrizes de Avaliação, Eixos Transversais: Educação para a diversidade; Educação 
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para a Sustentabilidade; Educação para e em Direitos Humanos; Educação para a 

Cidadania, Eixos Integradores (cuidar e educar, brincar e interagir), as Resoluções, 

Regimento Interno e demais legislações pertinentes. 

A Instituição desenvolve um trabalho, por meio de práticas pedagógicas 

cotidianas, intencionalmente planejadas e sistematizadas em um projeto pedagógico 

construído com a participação da comunidade escolar, observando leis e normas 

Distritais e Federais como: Constituição Federal, (CF/1988), Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA/1990), Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil e Orientações Pedagógicas do Termo 

de Colaboração entre a SEE/DF e Instituições Parceiras para oferta de Educação 

Infantil. 

A Proposta Pedagógica da Casa da Criança Pão de Santo Antônio compreende 

que a criança é sujeito de sua aprendizagem, que na sua relação com o outro, é capaz 

de ampliar sua visão de mundo. 

No decorrer da história a “infância” veio ganhando uma nova definição e um 

papel importante na sociedade, à criança passou a ser sujeito de direito construtor de 

suas aprendizagens, portanto o trabalho pedagógico compreende que a interação 

com meio social começa na infância. 

De acordo com a Constituição Federal, artigo 205 – A educação, direito de 

todos e dever do estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

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

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

É fundamental perceber o ambiente escolar como o espaço favorável para 

promover ações que contribuam para o desenvolvimento integral da criança, tendo 

em vista, que a família é essencial, refletindo no cotidiano as práticas de cuidado e 

educação. Nessa questão, elucida o artigo 29 da LDB: 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos 

físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. 

A educação infantil tem como base os eixos integradores: o cuidar e educar, 

brincar e interagir, assim como os eixos transversais: educação para a 

diversidade/cidadania, educação para a sustentabilidade, educação em e para os 

direitos humanos e os campos de experiências como base para o desenvolvimento 

das práticas norteando toda a dinâmica do processo educativo. 
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As legislações vigentes indicam, confirmam e ressaltam que os diretos das 

crianças sejam assumidos como responsabilidade de todos. As Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica – DCNEB reafirmam que: 

O atendimento aos direitos da criança na sua 

integralidade requer que as instituições de Educação 

Infantil, na organização de sua proposta pedagógica e 

curricular, assegurem espaços e tempos para 

participação, o diálogo e a escuta cotidiana das 

famílias, o respeito e a valorização das diferentes 

formas em que as famílias se organizam (BRASIL, 

2013, P.92.). 

A Educação Infantil adota uma organização que emerge dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento, que asseguram as condições para que as crianças 

aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em 

ambientes que as convidam a vivenciar desafios e sentirem-se provocadas a resolvê- 

los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e 

natural (BRASIL,2017,P.38). 

Dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, surgir os cincos campos de 

experiência, a saber: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, 

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

quantidades, relações e transformações. 

Ainda de acordo com a BNCC, os campos de experiências “constituem um 

arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida 

cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem 

parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 2017, p. 38). Estes campos de experiência 

propõe que as crianças descubram as si mesmas, aos grupos das quais fazem parte, 

desenvolvimento corporal, evidencia as manifestações artísticas, culturais e 

cientificas como aporte de desenvolvimento infantil, que participem de experiências 

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

gestual, propõe que as crianças experimentem o mundo ao seu redor, enquanto 

investigam, descobrem, interagem, elaboram e transformam a sociedade na qual estão 

inseridas. 

O artigo 8º das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil – 

DCNEI aponta que o objetivo principal da educação é impulsionar o desenvolvimento 

integral das crianças ao garantir a cada uma delas o acesso à construção do 
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conhecimento, à aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à 

proteção, saúde, liberdade, respeito, dignidade, brincadeira, convivência e a interação 

com seus pares etários, com crianças de diferentes faixas etárias e com os adultos. 

A Pedagogia Histórico-Cultural, conforme preconizada no currículo, esclarece 

sobre a importância dos sujeitos na construção da história. Sujeitos que são formados 

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

sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a 

natureza. 

De acordo com o currículo, a aprendizagem sob a ótica da Psicologia Histórico- 

Cultural, só se torna viável quando a Proposta Pedagógica que contempla a 

organização escolar considera as práticas e interesses sociais da comunidade. 

A Instituição desenvolve um trabalho, por meio de práticas pedagógicas 

cotidianas, intencionalmente planejadas e sistematizadas em um projeto pedagógico 

construído com a participação da comunidade escolar, observando leis e normas 

Distritais e Federais como: Constituição Federal, (CF/1988), Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA/1990), Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil e Diretrizes Pedagógicas e 

Operacionais para as Instituições Educacionais Parceiras entre a SEE/DF e 

Instituições Parceiras para oferta de Educação Infantil. 

Os princípios da Educação Infantil também devem guiar as relações dos adultos 

(profissionais e famílias) para que lhes sejam dados suportes, na consolidação da 

Educação Infantil. Os princípios necessitam ser trabalhados de forma integrada, de 

modo que uma situação didática apresente, desenvolva e mobilize mais de um 

princípio. Devem nortear a forma como os adultos se relacionam com as crianças e 

materializam-se pelas escolhas das atividades, estruturação dos espaços e tempos, 

na seleção dos materiais. 

O Referencial Curricular Nacional operacionaliza o processo educativo das 

crianças de zero a três anos e de quatro a seis anos, em dois âmbitos de experiências: 

Formação Pessoal e Social e Conhecimento do Mundo. Ressaltam que esse tipo de 

organização tem um caráter instrumental e didático para despertar nos professores a 

consciência de que a construção do conhecimento se processa de maneira integral e 

global. Assim a prática educativa deve estabelecer a inter-relação entre esses dois 

âmbitos. 
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a. GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 

 
 

Para realizar um trabalho de qualidade só é possível quando a gestão 

administrativa e pedagógica se dá de forma democrática e de valorização de toda a 

comunidade escolar. A Casa da Criança Pão de Santo Antônio tem como prática uma 

administração que trabalha em prol da gestão democrática com total transparência. A 

gestão pedagógica é cooperativa e integrada, sendo exercida por uma equipe de 

educadoras sob a supervisão e orientação da coordenação e da direção. 

Por isso, adota-se um diálogo aberto entre todos os membros da comunidade 

escolar, visando assegurar à criança um ambiente agradável, com respeito, amor e 

carinho, no qual possa viver experiências educativas, significativas e prazerosas. 

 

A GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO TEM COMO 

OBJETIVOS: 

 
 Proporcionar momentos de estudos para reflexão das práticas educativas e 

reformulação da Proposta Pedagógica; 

 Garantir um atendimento de qualidade às crianças na Educação Infantil 

desde o seu ingresso na instituição e na transição para outras etapas. 

 Incentivar e facilitar aos colaboradores qualificação profissional por meio de 

palestrar, leituras e debates; 

 Avaliar, organizar e sistematizar atividades pedagógicas e administrativas de 

acordo com os Indicadores de Qualidade Para a Educação Infantil; 

 Efetivar as práticas pedagógicas previstas na Proposta Pedagógica da 

escola. 

 Aumentar a participação da comunidade escolar no cotidiano educacional na 

busca de uma parceria entre a instituição e as famílias; Para que os objetivos 

apresentados sejam alcançados, 

 
A GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA TEM COMO META: 

 
 

 Ouvir até o final de 2020, 100% das famílias das crianças atendidas, para 

elaborar um diagnóstico mais abrangente da realidade da comunidade escolar; 

 Destinar uma semana no início do ano letivo e outra ao final para reflexão e 
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avaliação da Proposta Pedagógica da escola; 

 Proporcionar encontros para palestras com temas direcionados aos assuntos 

de interesses demonstrados pelas famílias; 

 Criar oportunidades de participação familiar no contexto escolar; 

 Coordenação coletiva aos sábados para estudos e aperfeiçoamento das 

práticas pedagógicas, além de planejar as atividades a partir dos interesses e 

demandas das crianças. 

AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS SÃO: 

 
 

 Estudos e elaboração de questionários ou fichas que favoreçam traçar um 

perfil mais preciso das famílias atendidas, como por exemplo, características étnicas, 

religiosas, profissionais, sociais e educacionais; 

 Reuniões quinzenais destinadas ao estudo das concepções teóricas que 

norteiam as práticas pedagógicas da escola, bem como assuntos de relevância para 

a realização de um trabalho de qualidade; 

 Elaborar um calendário escolar para a instituição que contemple as três 

semanas destinadas ao estudo da Proposta Pedagógica; 

 Criar um questionário para saber as habilidades e disponibilidades dos pais 

e/ou responsáveis para estarem realizando oficinas nas salas de atividade da escola; 
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7.2 ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

 
  

Objetivos Metas Ações Avaliação das ações Responsáveis Cronograma 

Melhorar a 

utilização dos 

recursos humanos 

e o 

desenvolvimento 

do trabalho em 

equipe. 

Envolver a 

Integração dos 

profissionais da 

escola, pais, mães, 

responsáveis, 

alunos, quanto à 

valorização e 

reconhecimento 

do trabalho 

escolar. 

Envolvimento e 

compromisso das 

pessoas nos 

trabalhos 

realizados na 

escola, com 

compromisso. 

 

Por meio de 

observações e 

discussões em 

reuniões realizadas 

com a Gestão 

Pessoal e 

Comunidade 

Escolar. 

Registros e 

Avaliação escrita. 
As Ações 

possibilitarão o 

alcance dos 

objetivos e 

finalidades da 
Escola. 

Equipe 

Gestora. 

Anual 
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Garantir o 

atendimento 

adequado e 

satisfatório à 

comunidade 

escolar. 
 

Manter critérios 

para seleção e 

contratação de 

pessoal. 

 
Promover cursos 

e encontros, 

visando 

capacitação e 

aperfeiçoamento 

profissional. 

 
Priorizar as ações 

de formação 

continuada, 

incentivando a 

participação e o 

aprimoramento 

dos profissionais. 

 
Fazer conhecida 

por toda equipe 

da escola a 

Legislação, 

deixando claro 

os direitos e 

deveres. 

 
Avaliar os 

servidores no 

desempenho de 

suas funções, nos 

dias destinados no 

Calendário 

Escolar para 

avaliação. 

Prestar 100% 

atendimento 

satisfatório a 

comunidade 

escolar. 

 

Realizar 

necessariamente 

avaliação e 

entrevista. 

 
Capacitar os 

profissionais 

através de cursos e 

encontros. 

 
Incentivar a 

Participação dos 

profissionais nas 

ações de Formação 

Continuada durante 

o ano de 2021. 

 
Tornar conhecida 

pelos profissionais 

da escola a 

Legislação 

Trabalhista e o 

reconhecimento 

dos direitos e 

deveres. 

 
Promover de 

acordo com o 

Calendário Escolar, 

avaliação de 

desempenho dos 

funcionários. 

Atender 

satisfatoriamente 

a comunidade 

escolar. 
 
Ampliar a 

participação da 

comunidade 

escolar. 

 
Oferecer 

alimentação 

nutritiva e 

preparada de 

maneira 

adequada. 

Seleção através 

de avaliação e 

entrevista. 

 

Cursos e 

Encontros 

realizados no 

decorrer do ano 

de 2021. 

 
Participação dos 

profissionais nas 

ações de 

Formação 

Continuada. 

 

Respeito e 

cumprimento dos 

direitos e deveres 

de acordo com as 

normas da CLT 

 
Avaliação de 

desempenho 

realizada de 

acordo com as 

ações no ano de 

2021. 

Comemorar data s 

festivas, 

aniversários, 

realizar encontros 

de 

confraternização 

para integração da 

equipe. 
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8. ESTRATEGIA DE AVALIAÇÃO  
 

A casa da Criança Pão de Santo Antônio segue o disposto na LDB, que 

determina que, na educação infantil, “a avaliação far-se-á mediante acompanhamento 

e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o 

acesso ao ensino fundamental” (BRASIL, 1996, art. 31). 

Seguindo as orientações das Diretrizes de Avaliação (SEEDF, 2014), no que 

diz respeito ao processo avaliativo desenvolvido, a escola adota a avaliação formativa, 

uma vez que esta possibilita as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o 

que se ensina e o que se aprende. Assim, a perspectiva adotada é a de avaliar para 

incluir, incluir para aprender e aprender para se desenvolver. 

A avaliação na Educação Infantil é realizada de forma processual e contínua, 

por meio de observação direta da criança nas atividades pedagógicas e cotidianas 

específicas de cada período, levando-se em consideração seu desenvolvimento 

biopsicossocial e cultural e suas diferenças individuais, abrangendo a formação de 

hábitos e atitudes. 

A instituição elabora e aplica avaliação por meio do acompanhamento da 

organização do trabalho pedagógico, bem como o desenvolvimento da criança, sem 

objetivo de seleção, promoção ou classificação, em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010, p. 29), garantindo 

que: 

A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das 

crianças no cotidiano; 

Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, 

fotografias, desenhos, álbuns, etc.); 

A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de 

estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pelas 

crianças (transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior 

da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino 

Fundamental); 

Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da 

instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e 

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

Educação Infantil. 
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Os educadores (a), por meio de observações sistemáticas e do registro diário, 

que é realizado ao longo do bimestre, obtém informações importantes sobre as 

experiências vivenciadas pelas crianças, a qualidade das interações estabelecidas 

com seus pares e com os adultos presentes no âmbito escolar. Essas observações 

registradas fornecem ao educador uma visão integral da criança, bem como possibilita 

uma reflexão de sua prática pedagógica. 

O registro da avaliação do processo de aprendizagem e do desenvolvimento 

da criança é expresso em um relatório individual e comunicado aos pais ou 

responsáveis, ao final do 1° semestre e ao final do ano letivo. 

Ainda é feito o controle de frequência por meio do Diário de Classe, observando 

o disposto no inciso IV do Artigo 31 da LDB “controle de frequência pela instituição 

de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por 

cento) do total de horas” (BRASIL, 1996). Quando a criança completa três faltas 

seguidas a instituição entra em contato com a família por meio de telefone, 

verifica o motivo da ausência da criança e orienta a família sobre a importância 

da frequência escolar, bem como as consequências da infrequência. As famílias 

ficam cientes que os reiterados casos de faltas ocasionarão o desligamento da 

criança, conforme previsto em Estratégia de Matrícula 2017: “Proceder o 

desligamento da criança no trigésimo primeiro dia de faltas consecutivas.” (DISTRITO 

FEDERAL, p.7) 

A Instituição comunica à Unidade Regional de Planejamento Educacional e de 

Tecnologia na Educação o surgimento de vagas decorrentes de cancelamento, 

desligamento por infrequência ou por qualquer outro motivo. 

A Instituição segue o disposto na LDB, que determina que, na educação infantil, 

“a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental” (BRASIL, 1996, art. 31). 

Seguindo as orientações das Diretrizes de Avaliação (SEEDF, 2014), no que 

diz respeito ao processo avaliativo desenvolvido, a escola adota a avaliação formativa, 

uma vez que esta possibilita as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o 

que se ensina e o que se aprende. 

Assim, a perspectiva adotada é a de avaliar para incluir, incluir para aprender 

e aprender para se desenvolver. Nesse sentido, a avaliação na Educação Infantil é 

realizada de forma processual e contínua, por meio de observação direta da criança 

nas atividades pedagógicas e cotidianas específicas de cada período, levando-se em 
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consideração seu desenvolvimento biopsicossocial e cultural e suas diferenças 

individuais, abrangendo a formação de hábitos e atitudes. 

A instituição elabora e aplica avaliação por meio do acompanhamento da 

organização do trabalho pedagógico, bem como o desenvolvimento da criança, sem 

objetivo de seleção, promoção ou classificação, em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010, p. 29), garantindo 

que: 

 A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações 

das crianças no cotidiano; 

 Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, 

fotografias, desenhos, álbuns, etc.); 

 A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de 

estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pelas crianças 

(transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da instituição, 

transição creche/pré-escola); 

 Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da 

instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança na Educação Infantil; 

 A não retenção das crianças na Educação Infantil. 

As professoras, por meio de suas observações sistemáticas e do registro 

diário, que é realizado ao longo do bimestre, obtém informações importantes sobre as 

experiências vivenciadas pelas crianças, a qualidade das interações estabelecidas 

com seus pares e com os adultos presentes no âmbito escolar. Essas observações 

registradas fornecem ao educador uma visão integral da criança, bem como possibilita 

uma reflexão de sua prática pedagógica. 

Na Educação Infantil, a ação avaliativa, dá-se no sentido de compreender os 

processos, e não os produtos das atividades. A avaliação busca responder se e 

quando os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão em 

processo de consolidação. A finalidade da avaliação é servir para tomar decisões 

educativas, para observar e acompanhar o processo de desenvolvimento da criança 

e para planejar situações, relações ou ações. 

As observações e registros sistemáticos acontecem diariamente, fazendo uso 

de caderno, fichas, questionários, relatórios, portfólios, exposição das produções e 

observando o seu desenvolvimento no dia-a-dia. 
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A avaliação deve ser formativa e processual, assim como a aprendizagem 

deve ser significativa. Entende-se que a função formativa é a que melhor se adapta 

ao processo democrático de ensinar e aprender. 

Para Hadji (2001), o que demarca uma avaliação formativa é a intenção de 

avaliar a fim de garantir que o estudante continue no processo, aprendendo (Currículo 

em Movimento da Educação Básica Educação Infantil). Os resultados da avaliação 

refletem no desenvolvimento, na aprendizagem dos alunos, no redirecionamento da 

prática educativa e no aprimoramento da Proposta Pedagógica. Portanto, ela constitui 

um elemento dinâmico e transformador no processo ensino-aprendizagem. 

Semestralmente, é elaborado o relatório descritivo individual (RDIA) de cada 

criança, abordando o seu desempenho e evolução nos vários aspectos do 

desenvolvimento. 

A realização do Conselho de Classe considera a Resolução nº 1/2012 – CEDF. 

Na CCPSA, o registro das reuniões de Conselho de Classe é feito em “Livro Ata”, 

manuscrito ou digitado, contendo, identificação, data da reunião, propósito (ordinário 

ou extraordinário); resumo; decisões/encaminhamentos/conclusões; assinaturas de 

todos os participantes. O Conselho de Classe acontece semestralmente. 

9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 
O trabalho pedagógico é desenvolvido por meio de projetos, Rué (2002) citado 

por Araújo (2014) conceitua projetos como uma ação que utiliza de estratégias para 

modificar realidades a partir de uma intenção, seguida de uma prévia representação 

desta realidade para poder agir, transformá-la e construir novos conhecimentos. 

O método por projetos propõe que os saberes escolares estejam integrados 

com os saberes sociais, pois ao estudar o aluno sentirá que está aprendendo algo que 

faz sentido e tem significado em sua vida, assim compreende o seu valor e desenvolve 

uma postura indispensável para a resolução de problemas sociais se permitindo como 

sujeito cultural. (SILVA & TAVARES, 2010, p. 240). 

Nosso trabalho pedagógico de ensino está voltado para a equidade de 

oportunidade, buscando a participação plena da criança nas atividades propostas, 

respeitando os limites, as diferenças e valorizando a diversidade humana. 

A Educação Infantil, segundo os artigos 29 e 30 da LDB é a “primeira etapa da 

Educação Básica”. Essa lei consagra definitivamente o atendimento às crianças de 

até cinco anos de idade, como parte da estrutura e do funcionamento dos sistemas 

educacionais. Seguindo a mesma direção, a BNCC define o conjunto orgânico e 
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progressivo de aprendizagens essenciais para a Educação Infantil e demais etapas 

da Educação Básica, afirmando a necessidade e importância de atendimento 

educativo às crianças da primeira infância. 

Constituição federal de 1988: “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”. 

Na Educação Inclusiva procuramos diversificar e flexibilizar o processo de 

aprendizagem, de modo a atender as diferenças individuais de acordo com as 

necessidade de cada aluno. A escola é inclusiva atendendo as normativas da 

legislação. Todo aluno que possui laudo tem direito a adequação curricular, quando 

necessária. 

Para garantir que as crianças com necessidades educacionais especiais e com 

deficiência tenham seus direitos garantidos, a equipe pedagógica mantém-se em 

constante formação, sendo provocada e desafiada a pensar em uma educação que 

busque o desenvolvimento e a aprendizagem do educando, independente da sua 

condição física, psicológica, social ou cognitiva, bem como a elaboração de recursos 

pedagógicos e atividades diferenciadas que garantam a acessibilidade e eliminem 

barreiras, para a inclusão de todas as crianças. 

A Instituição possui parceria com a Secretaria de Estado e Educação do Distrito 

Federal – SEEDF desde 2009, tendo acompanhamento financeiro e pedagógico por 

gestores designados e publicados no DODF. As crianças são encaminhadas pela 

UNIPLAT/SEEDF, por meio de cadastro realizado pelo número 156. 

A Casa da Criança Pão de Santo Antônio, em seu Termo de Colaboração com 

a SEEDF, oferta a primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, com 

autorização para atendimento de creche, para crianças de 0 a 3 anos de idade. 

A Instituição atende em período integral, das 7h às 17h, o total de 141 crianças, 

entre bebês e crianças bem pequenas. Tem como Etapas de Educação Básica – 

Educação Infantil: Berçário II, Maternal I, Maternal II, divididas em seis turmas. 

A ENTURMAÇÃO SEGUE A SEGUINTE DISPOSIÇÃO: 
 

TURMAS FAIXA ETÁRIA PERÍODO 
CRIANÇAS 

NA 

TURMA 

Berçário II 
1 ano completo ou a completar até 31 de 

março do ano da matrícula 
Integral 22 
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Maternal I 
2 anos completos ou a completar até 31 

de março do ano da matrícula 
Integral 23 

Maternal II 
3 anos completos ou a completar até 31 

de março do ano da matrícula 
Integral 23 

 
A SEEDF realiza o cadastro das crianças por meio do número 156, e conforme 

o número de vagas disponíveis encaminha as famílias para a efetivação da matrícula 

da criança na instituição. 

A instituição educacional segue o calendário da rede pública de ensino definido 

pela SEEDF, com 200 (duzentos) dias letivos, organizados bimestralmente, com 

atendimento à criança em período integral, de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h, 

totalizando 2000 horas anuais. 

As professoras trabalham em regime de jornada de 30 (trinta) horas semanais, 

sendo 25 (vinte e cinco) horas em docência e 05 (cinco) horas em coordenação 

pedagógica, exercidas posteriormente às horas da docência. 

As coordenações pedagógicas acontecem todos os dias, de 12h30 às 

13h30min, e além das atividades de rotina previstas, participam de grupos de estudos, 

cursos de formação oferecidos pela Escola de Aperfeiçoamento de Professores 

(EAPE) e outros. 

O ambiente da Instituição está organizado de forma que favoreça o 

desenvolvimento do trabalho coletivo e a organização de materiais, espaços e tempos, 

assegurando: 

 A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo 

indissociável ao processo educativo; 

 A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva,  cognitiva, 

linguística, ética, estética e sociocultural da criança; 

 O diálogo, o respeito e a valorização de formas de organização das famílias; 

 O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais 

e coletivas das crianças; 

 Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos 

e externos; 

 A acessibilidade de espaços, materiais, objetos e brinquedos. 

Não se pode perder de vista que as crianças dessa faixa etária necessitam de 

um extremo cuidado, seja nos aspectos relativos à saúde, alimentação e higiene, seja 

em relação aos cuidados, em relação ao desenvolvimento afetivo. Não podemos 
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deixar de garantir o clima de segurança emocional para que as crianças possam estar 

bem em um espaço fora de suas famílias, para que se desenvolvam plenamente. As 

professoras e monitoras devem estar abertas e atentas às mais diversas 

manifestações. 

Uma rotina bem organizada pode contribuir para que a segurança se 

concretize: saber o que vai ser feito, em que momento e em que espaços são 

componentes importantes para a manutenção de um clima de tranquilidade para os 

pequenos. 

 
De acordo com o Termo de Colaboração, ofertamos 5 (cinco) refeições 

diariamente, de acordo com os horários descritos abaixo: 

 
Horário da Instituição 7h às 17h 

 
Café da Manhã 

 
 
 
 
 

 
Entre 

 

7h10 
 

7h45 

 
Lanche 

 

9h25 
 

9h45 

 
Almoço 

 
11h40 

 
12h30 

 
Lanche da tarde 

 
 

14h10 

 
 

14h30 

 
Jantar 

 

16h 
 

16h40 

 
 

O momento da alimentação faz parte do processo educativo, trabalhamos a 

formação de hábitos alimentares saudáveis buscando um diálogo com os valores 

culturais, sociais, afetivos, emocionais e comportamentais, visando ao 

desenvolvimento integral das crianças. Conduzimos as crianças a desenvolverem sua 

autonomia, compreender a importância de variar a composição do prato e refletir sobre 

o desperdício de alimentos. 

A instituição trabalha em sintonia com os pais e responsáveis, chamando a 
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atenção para a importância do cumprimento de horários, hábitos de higiene e saúde. 

Conforme proposto no Currículo da Educação Infantil é preciso tencionar uma 

ação educativa devidamente planejada, efetiva e avaliada. Por isto, é inevitável pensar 

o tempo, os ambientes e os materiais. 

Nosso ambiente procura promover: identidade pessoal, desenvolvimento de 

competência, autonomia, oportunidade para movimentos corporais, estimulação dos 

sentidos, sensação de segurança, confiança, oportunidade para contato social e 

privacidade. 

Qualquer que seja a faixa etária da criança o material deve prestar-se à 

adaptação progressiva de seu desenvolvimento, devendo enriquecer todos os 

aspectos da Educação Infantil. 

Os materiais são objetos, livros, impressos de modo geral, brinquedos, jogos, 

papéis, tecidos, fantasias, tapetes, almofadas, massa de modelar, tintas, madeiras, 

gravetos, figuras, etc. Podem ser recicláveis industrializados, artesanais, sonoros, 

visuais, riscáveis e ou manipuláveis, de diferentes tamanhos, cores, pesos e texturas, 

com diferentes propriedades, de uso individual e ou coletivo. 

São disponibilizados materiais como: brinquedos diversos, livros, jogos, papeis, 

giz de cera, massa de modelar, tintas, figuras, cola colorida, e outros. 

Os espaços e ambientes são organizados em função das necessidades e interesse 

das crianças. A organização do trabalho pedagógico passa pelos espaços de 

aprendizagem, e oferece os seguintes ambientes: 

 Sala de aula – promovendo o cantinho de leitura, cantinho de jogos e/ou 

brinquedos pedagógicos, além dos estímulos visuais. 

 Os três parquinhos são os lugares que as crianças mais gostam, possuem 

brinquedos, os espaços são amplos e bem arejados. Além dos parquinhos 

temos espaço com grama sintética para às crianças brincarem à vontade e 

espaço com jogos no chão. 

 Refeitório, sala de vídeo, auditório, biblioteca, laboratório de informática e área 

externa para atividade de educação física, brinquedoteca e horta para cultivos 

de hortaliças. 

A participação da comunidade no ambiente escolar acontece em momentos 

como: reunião de pais e dias letivos temáticos (desde antes da pandemia do Corona 

Vírus). O trabalho com Projetos propicia a atividade coletiva e cooperativa, permitindo 

à criança vivenciar múltiplas relações reais para firmar-se como sujeito. Algumas 

políticas e projetos já fazem parte da rotina com a SEEDF como a Inserção e 
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Acolhimento que aconteceu de forma bem tranquila, com aconchego, bem estar, 

amparo e cuidados físicos e emocionais. Claro com alguns choros e insegurança por 

parte de algumas crianças e pais, mas logo ambos já se ambientam e se sentem 

seguros como instituição e nos profissionais. 

 
 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

O trabalho pedagógico da Casa da Criança Pão de Santo Antonio também está 

voltado para a educação inclusiva, em consonância com o disposto no Capítulo IV da 

Lei n° 13.146 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência) ao definir que: 

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 

assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado 

ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível 

de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo 

suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo 

único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade 

assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a 

salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. (BRASIL, 2015). 

Para assegurar que as crianças com necessidades educacionais especiais e 

com deficiência tenham seus direitos garantidos, a equipe pedagógica mantém-se em 

constante formação, sendo provocada a pensar em uma educação que busque o 

desenvolvimento e a aprendizagem do educando, independente da sua condição 

física, psicológica, social ou cognitiva, bem como a elaboração de recursos 

pedagógicos e atividades diferenciadas que garantam a acessibilidade e eliminem 

barreiras, para a inclusão de todas as crianças. Todo o trabalho pedagógico e os 

objetivos de ensino estão voltados para a equidade de oportunidade, buscando a 

participação plena da criança nas atividades propostas, respeitando os limites, as 

diferenças e valorizando a diversidade humana. 

Na Educação Inclusiva procuramos diversificar e flexibilizar o processo de 

aprendizagem, de modo a atender as diferenças individuais de acordo com as 

necessidades de cada aluno. A escola é inclusiva atendendo as normativas da 

legislação. Todo aluno que possui laudo tem direito a adequação curricular, quando 

necessária. 

Para garantir que as crianças com necessidades educacionais especiais e com 
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deficiência tenham seus direitos garantidos, a equipe pedagógica mantém-se em 

constante formação, sendo provocada e desafiada a pensar em uma educação que 

busque o desenvolvimento e a aprendizagem do educando, independente da sua 

condição física, psicológica, social ou cognitiva, bem como a elaboração de recursos 

pedagógicos e atividades diferenciadas que garantam a acessibilidade e eliminem 

barreiras, para a inclusão de todas as crianças. 

Todo o trabalho pedagógico e os objetivos de ensino estão voltados para a 

equidade de oportunidade, buscando a participação plena da criança nas atividades 

propostas, respeitando os limites, as diferenças e valorizando a diversidade humana. 

As crianças com necessidades especiais participam de todas as atividades 

pedagógicas, lúdicas e recreativas, que buscam estimular o desenvolvimento e a 

convivência delas, respeitando as características de cada uma, de modo a 

proporcionar total interação entre as crianças com e sem necessidades especiais. A 

Instituição elabora um Plano de Atendimento Educacional individualizado para cada 

criança conforme previsto na Resolução nº 1/2017 CEDF. Na Educação Inclusiva 

procuramos diversificar e flexibilizar o processo de aprendizagem, de modo a atender 

as diferenças individuais de acordo com as necessidades de cada aluno. 

A proposta curricular da escola visa integrar as diferentes aprendizagens que 

vão sendo adquiridas pelas crianças no ambiente escolar e também fora dele. O 

Currículo em Movimento da Educação Básica para a Educação Infantil concebe a 

organização curricular como: 

[...] Construção, articulação e produção de aprendizagens que acontecem 

no encontro entre os sujeitos e a cultura. Um currículo emerge da vida, dos 

encontros entre as crianças, seus colegas e os adultos e nos percursos no 

mundo. Os ‘conteúdos’ a serem apropriados pelas crianças cumprem o 

papel de articular a dinâmica das relações e das significações que daí 

emergem enquanto respostas complexas às perguntas significativas e não 

mais fragmentos de conhecimentos específicos (BARBOSA, 2009, p.50). 

A organização curricular da instituição, além de seguir as orientações da 

Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal (SEEDF) e do Conselho de 

Educação do Distrito Federal (CEDF), pauta-se também na Constituição Federal 

(1988), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996) e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (1999). Esta proposta busca 

“estabelecer as relações entre o universal, àquilo que deve pautar a educação de 
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todos, e o singular, ou seja, o contexto distrital e ou da instituição, contemplando a 

diversidade e especificidades de cada coletivo” (BARBOSA, 2009 apud SEEDF, 2014, 

p.91). 

Diante disso, as atividades oferecidas na escola buscam favorecer o 

desenvolvimento da criança, integralmente em seus aspectos físico, psicológico, ético, 

cultural, cognitivo, perceptivo – motor, afetivo, social, complementando a ação da 

família e da comunidade, possibilitando o acesso ao conhecimento do mundo e aos 

bens culturais historicamente construídos, em um clima de respeito às diferenças 

individuais existentes, de ambiente seguro e de promoção de hábitos e atitudes 

saudáveis relativos à alimentação, higiene e de saúde. 

A Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil está estruturada em 

campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de 

aprendizagem e de desenvolvimento. São campos de experiência: I - o eu, o outro e 

o nós; II - corpo, gestos e movimentos; III - traços, sons, cores e formas; IV - escuta, 

fala, pensamento e imaginação; V - espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. 

A Parte Diversificada prêve os projetos pedagógicos e assegura os direitos das 

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

Nossos projetos pedagógicos são planejados e permanentemente avaliados, 

de modo a não fragmentar as experiências vivenciadas pelas crianças, considerando 

a integralidade e indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, 

linguística, ética, estética e sociocultural. (Redação dada pela Resolução nº 2/2019- 

CEDF) Art. 20-A. 

As nossas práticas pedagógicas compõem a proposta curricular da Educação 

Infantil e tem como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo às 

crianças os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer- 

se. (Incluído pela Resolução nº 2/2019-CEDF). 

As ações pedagógicas são trabalhadas de diversas formas com datas 

comemorativas, passeios realizados com as crianças, festas juninas, junto com as 

famílias e a culminância de projetos realizados tais como a primeira etapa da 

Plenarinha que é realizada na instituição. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, diz em seu artigo 

9º, que as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação 
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Infantil, devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. 

“Aprendizagens exigem interações, e estas no espaço escolar, constituem- 

se como possibilidades de ouvir o outro, conversar e trocar experiências, 

aprender junto” (Currículo, p. 39). 

 
A Casa da Criança Pão de Santo Antônio, adota como eixos integradores do 

Currículo da Educação Infantil, a junção de elementos basilares do trabalho educativo 

com os bebês e crianças pequenas: educar e cuidar, brincar e interagir. 

Os professores realizam a interdisciplinaridade buscando interagir com os 

diversos campos de experiência, em sua prática pedagógica. 

A criança é estimulada a construir seu próprio conhecimento por meio de 

experiências concretas, aliando a teoria com a prática. 

No decorrer do ano letivo, a escola promove atividades que desperta a 

sensibilidade da criança para assimilação de valores e bons hábitos como: cuidado 

com o corpo, orientando uma higiene adequada, alimentação saudável, preservação 

do meio ambiente, e principalmente, as regras para melhor conviver. 

A nossa prática pedagógica se realiza por meio de projetos que são norteados 

pelos Eixos Transversais. Assim, contamos com o trabalho das professoras, em 

reuniões extras ou para entrega de relatório de acompanhamento pedagógico; com 

as culminâncias de projetos por meio de apresentações musicais, teatrais, saraus, 

projeto de leitura, festa junina, festa da família e questionários de avaliação 

institucional. 

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. 

Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, 

atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 

função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o 

presente. (GADOTTI Moacir. 2001.p.37). 

Trabalhar com projetos proporciona a participação de toda a comunidade 

escolar, pois envolve gestores, professores, alunos, pais e a comunidade onde a 

escola está inserida. Essa integração da escola com a comunidade local é importante 

para a valorização da escola, bem como de seus educandos e educadores. 

Trabalhar com projetos é uma forma de dividir com a sociedade os trabalhos 

desenvolvidos pela escola e de ampliar as relações com a comunidade, promovendo 

cada vez ações diversificadas. 
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Um simples passeio com as crianças nas proximidades da escola tem um valor 

muito importante tanto para ambos, comunidade e a criança pela exploração do 

espaço em que a escola está inserida. 

A CCPSA trabalha com Projetos e tem sido muito produtivo, pois oferece 

inúmeros benefícios tanto para os alunos como para a escola, envolvendo também a 

participação das famílias. Projetos que vamos trabalhar neste ano Inserção e 

Acolhimento, Leitura mala viajante, nas ondas da leitura, Água, recurso essencial à 

vida, Família, Educação no Trânsito, O Universo das cores e formas, Festa junina, 

Cantigas de roda, Identidade: Eu e os outros, Sistema sensorial, os cinco sentidos, 

Brincando com as cores e formas, Transito motorista consciente evita acidentes, 

Sistema sensorial os cincos sentidos, Animais conhecendo para preservar, 

Consciência negra e Transição. 

As crianças têm suas atividades programadas em uma rotina diária e sempre 

com intencionalidade educativa. No período matutino, são realizadas atividades 

pedagógicas coordenadas pelas professoras e auxiliadas pelas monitoras. No 

vespertino, as crianças são acompanhadas pelas monitoras, que dão continuidade ao 

processo, com atividades recreativas e de higiene corporal sempre fortalecendo o 

cuidar e educar. 

A rotina constitui um elemento indispensável para a aprendizagem nesta etapa 

da educação básica, e assim se encontra organizada em nossa instituição: 

 Recepção: entrada 7h; 

 Acolhimento em sala: momento onde as professoras e monitoras acolhem as 

crianças; 

 Café da manhã; 

 Rodinha interativa: momento de interação, acolhimento, planejamento do dia; 

 Atividade coletiva: momento onde todos participam juntos da atividade proposta 

pela professora; 

 Colação; 

 Atividades direcionadas ao desenvolvimento das Linguagens; 

 Hora da higiene: momento de orientação sobre os cuidados básicos com o 

corpo; 

 Almoço; 

 Escovação; 

 Hora do descanso; 

 Lanche; 
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 Banho; 

 Atividades diversificadas com brincadeiras dirigidas e ou livres; 

 Jantar; 

 Escovação; 

 Despedida. 

Dentro da rotina, inclui-se o uso de materiais que compõem e reforçam a 

aprendizagem como instrumentos facilitadores e integradores no processo do 

desenvolvimento cognitivo e psicomotor da criança, entre eles: livros, revistas, 

brinquedos, papéis, fantasias, massas de modelar, tintas, figuras, lápis de cor, giz de 

cera, blocos lógicos, quebra-cabeça, entre outros. 

A rotina apresentada é flexível, podendo eventualmente ser modificada caso, 

seja necessário, levando-se em consideração a necessidade apresentada pelas 

crianças, priorizando uma situação de conforto e da regularidade dos horários, para 

que se sintam seguras. 

As atividades pedagógicas se dão, a princípio, em uma construção coletiva do 

conhecimento de mundo que gera aprendizagens significativas e essenciais à 

formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos. 

De acordo com o planejamento acontecem as atividades pedagógicas livres 

e/ou dirigidas, dentre elas a hora da contação de histórias, as rodas de conversas, as 

apresentações teatrais, exibição de filmes, os momentos de recreação dirigida, jogos, 

etc. Nas atividades livres a criança tem a opção de escolher, dentre as atividades 

dispostas tanto em sala, quanto na área externa a que mais lhe interessa no momento, 

e poderá desenvolvê-la sozinha ou acompanhada de outros colegas e sempre com a 

supervisão das educadoras. 

Os cuidados com a alimentação são planejados priorizando a saúde e a 

formação de hábitos alimentares saudáveis. Diariamente é oferecido às crianças um 

cardápio nutritivo e balanceado, promovendo a educação nutricional. 

A prática profissional da nutricionista tem como objetivo favorecer uma 

alimentação equilibrada, atuando na educação nutricional, realizando uma avaliação 

nutricional periódica, acompanhando o crescimento e o desenvolvimento das 

crianças, contribuindo para a formação de hábitos alimentares, por meio de programas 

voltados para a criança, professores, pais ou responsáveis e funcionários. 

São oferecidas 05 (cinco) refeições diárias, distribuídas conforme as Diretrizes 

Pedagógicas e Operacionais para as Instituições Educacionais Parceiras. 

O objetivo do atendimento neste período é propiciar o desenvolvimento integral 
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da criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. As atividades 

serão desenvolvidas sob a direção de uma professora regente, tendo como apoio 

pedagógico o trabalho de monitoras. 

A organização curricular sistematiza as interações educacionais e ações 

pedagógicas por meio dos campos de experiências em um sentido mais ampliado, 

que inclui: 

- O Eu, o Outro e o Nós; 

- Espaços, Tempo, Quantidades, Relações e Transformações; 

- As Práticas Sociais. 

A intenção é promover um trabalho que viabilize uma prática pedagógica que 

as crianças se sintam e sejam reconhecidas como sujeitos ativos, em processos de 

desenvolvimento, mediante sua inserção na cultura e no meio cultural. 

O trabalho pedagógico é desenvolvido por meio de projetos, Rué (2002) citado 

por Araújo (2014) conceitua projetos como uma ação que utiliza de estratégias para 

modificar realidades a partir de uma intenção, seguida de uma prévia representação 

desta realidade para poder agir, transformá-la e construir novos conhecimentos. 

A organização da proposta curricular da escola visa integrar as diferentes 

aprendizagens que vão sendo adquiridas pelas crianças no ambiente escolar e 

também fora dele. 

As professoras se envolvem na execução dos projetos, estudando avaliando, 

ordenando, sistematizando as atividades e relacionando-as com as aprendizagens 

concretas e a realidade apresentada. De maneira significativa o conhecimento é 

socializado em função do potencial da criança e do grupo. 

A criança necessita de um ambiente organizado, a fim de que ela se movimente 

e tenha oportunidade de escolher o que fazer (atividades livres). 

Contamos com a parceria do Mesa Brasil e do Banco de Alimentos (Ceasa). 
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PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

 
As atividades pedagógicas se dão, em uma construção coletiva do 

conhecimento de mundo que gera aprendizagens significativas e essenciais à 

formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos. 

A rotina apresentada é flexível, podendo eventualmente ser modificada caso, 

seja necessário, levando-se em consideração a necessidade apresentada pelas 

crianças, priorizando uma situação de conforto e da regularidade dos horários, para 

que se sintam seguras. 

A Instituição trabalha de forma organizada para favorecer o desenvolvimento 

do trabalho pedagógico e a organização de materiais, espaços e tempos; 

 Garantindo a permanência das crianças na escola; 

 A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo 

indissociável ao processo educativo; 

 A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora,afetiva, cognitiva, 

linguística, ética, estética e sociocultural da criança; 

 O diálogo, o respeito e a valorização de formas de organização das famílias; 

 O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais 

e coletivas das crianças; 

 Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos 

e externos; 

 A acessibilidade de espaços, materiais, objetos e brinquedos. 

As atividades pedagógicas se dão, em uma construção coletiva do 

conhecimento de mundo que gera aprendizagens significativas e essenciais à 

formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos. A criança é capaz de 

atuar com autonomia e consciência crítica, dignidade e responsabilidade na 

sociedade em que vive e na qual espera ser atendida, em suas necessidades 

individuais, sociais, políticas e econômicas. 

Não se pode perder de vista que as crianças dessa faixa etária necessitam 

de um extremo cuidado, seja nos aspectos relativos à saúde, alimentação e higiene, 

seja em relação aos cuidados, em relação ao desenvolvimento afetivo. Não podemos 

deixar de garantir o clima de segurança emocional para que as crianças possam estar 

bem em um espaço fora de suas famílias, para que se desenvolvam plenamente. A 

escola trabalha com projetos envolvendo as crianças e as famílias visando à 

autonomia de cada criança e o protagonismo. 



54  

 

10. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. 

 
 

A construção e reconstrução da Proposta Pedagógica é realizada 

coletivamente, com a participação da comunidade escolar, independe do momento 

atual de pandemia visto sua ocorrência ter se dado no final do ano passado com 

avaliação coletiva. Envolve também pais, professores, funcionários, coordenação 

pedagógica e direção, com o objetivo de aprimorar e oferecer uma educação de 

qualidade a todas as nossas crianças. 

Destacamos a importância das discussões, reflexões e críticas construtivas 

ocorridas nas reuniões de coordenações com os docentes, reuniões de pais, e 

formação de funcionários. Em sintonia com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB de 1996, que afirma que a escola tem um papel relevante no 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade em seus aspectos físico, 

psíquico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

(LDB/96, capítulo II, artigo 29), priorizamos em nossa prática pedagógica, meios que 

favoreçam uma maior interação família/escola. 

A Proposta Pedagógica como instrumento democrático, abrangente, e flexível, 

direciona as coordenadas do fazer pedagógico refletindo a identidade da escola em 

todos seus aspectos. Nesse sentido, foram realizadas atividades de caráter didático- 

pedagógico, entre elas, a avaliação institucional e encontros de planejamento 

estratégico com a comunidade escolar. 

 

11.  ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO   

 
 

A avaliação institucional se efetiva no diálogo entre pais, alunos, educadores e 

direção, em que são apresentados os interesses e convicções dos grupos, de forma 

a promover a gestão democrática de caráter emancipatório e visando mudanças 

qualitativas nas ações desenvolvidas pela Instituição. 

Avaliação institucional - a escola tem por objetivo a identificação das 

potencialidades e das fragilidades dos diferentes setores da instituição. Por meio dela 

espera-se que o coletivo da escola, “localize seus problemas, suas contradições; reflita 

sobre eles e estruture situações de melhoria ou superação, demandando condições 

do poder público, mas ao mesmo tempo, comprometendo-se com melhorias concretas 
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na escola” (FREITAS et. al, 2009, p.38). 

Dessa forma, a participação da comunidade escolar se concretiza por meio de 

reuniões, questionários e aplicação de dinâmicas. Com os pais e/ou responsáveis, 

são realizadas reuniões semestrais para o preenchimento de questionários de múltipla 

escolha sobre a Instituição no geral (infraestrutura, profissionais, atendimento etc.) e 

sobre a compreensão da qualidade dos procedimentos pedagógicos, coletando 

sugestões. 

Com os docentes, são realizados acompanhamento e avaliação do 

desempenho; questionários abertos para compreender as concepções de infância, 

criança e avaliação e dinâmicas para verificar a percepção da instituição. Por sua vez, 

com os alunos, são utilizadas atividades de desenho e rodas de conversas, para 

coletar informações sobre como a instituição é percebida pelos mesmos. 

Os resultados obtidos por meio desses instrumentos são analisados pela 

equipe pedagógica, para revisão das ações, metodologias e objetivos, proporcionando 

momentos de reflexão, aperfeiçoamento ou até exclusão de algumas ações, caso seja 

necessário. 

Após todo esse processo, para que as famílias tenham conhecimento das 

principais concepções adotadas pelo corpo institucional, é realizada a divulgação da 

Proposta Pedagógica e do Regimento Escolar, possibilitando o acompanhamento e 

avaliação da sua execução. Essa ação ocorre na primeira reunião de pais no início do 

ano letivo, em que os principais tópicos destes documentos são apresentados, bem 

como disponibilizadas cópias na Secretaria para que possam ter acesso. 

O aprimoramento institucional também é realizado por meio da melhoria do 

processo de ensino e aprendizagens, que engloba todos os profissionais que atuam 

na instituição. Por meio do incentiva à qualificação profissional e formação continuada 

a instituição busca o aperfeiçoamento e atualização de toda a equipe, com caráter 

permanente. Os profissionais são estimulados a ressignificar as experiências vividas, 

por meio de diferentes estratégias: I. Encontros Pedagógicos, relativos a conteúdos e 

saberes tendo em vista a formação permanente do corpo docente; II. Participação em 

cursos, congressos e eventos de capacitação promovidos pela comunidade; III. 

Reuniões de estudo, de forma sistemática, com leituras de textos atuais e temas 

variados. 

Este projeto é avaliado no decorrer do ano por meio, de encontros pedagógicos 

ao término de cada bimestre, ou sempre que se fizer necessário, com discussões 

acerca dos objetivos alcançados e o que ficou a desejar. Também é utilizado como 
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instrumento avaliativo: o diário de bordo, registro de observação individual do aluno, 

participação dos alunos e o RDIA. 

É necessário que todos os sujeitos envolvidos com a instituição participem 

desse processo. De acordo com esse entendimento, a Instituição promove, 

anualmente, a avaliação institucional e conta, para tanto, com a participação das 

famílias das crianças atendidas e dos funcionários que nela atuam. 

Aos responsáveis, é entregue um questionário cujas questões apresentadas 

para avaliação, envolvem todos os aspectos relacionados ao atendimento das 

crianças, desde a sua chegada à instituição até o encerramento das atividades diárias, 

tais como: as interações estabelecidas entre os profissionais que atuam na instituição 

com as crianças e com seus familiares, alimentação, saúde, higiene e participação das 

crianças nas atividades pedagógicas realizadas. Posteriormente, as percepções 

registradas, por eles, naquele instrumento, são tabuladas e seus resultados são 

analisados. A partir dessa análise são realizados os encaminhamentos necessários e 

possíveis, para a melhoria do atendimento prestado às crianças e às suas famílias. 

Considerando a importância desse processo para a melhoria da qualidade do 

atendimento oferecido, os funcionários e a equipe gestora também se posicionam 

acerca dos aspectos positivos e negativos identificados no trabalho desenvolvido 

durante o ano em evidência, considerando os diferentes setores da instituição que, 

direta ou indiretamente, influem no trabalho realizado, levando-se em conta, também, 

a autoavaliação dos mesmos. 

Realizamos quatro encontros anuais com os pais que é o Planejamento 

Pedagógico da Comunidade Escolar Dia Letivo Temático momento esse que são 

trabalhados temas variados relativos ao contexto escolar. 

Nesse sentido, foram realizadas atividades de caráter didático-pedagógico, 

entre elas, a avaliação institucional e encontros de planejamento estratégico com a 

comunidade escolar. 

No segundo semestre é realizada uma Pesquisa de Satisfação com os pais 

pela Secretaria de Educação do Distrito Federal.  

As ações planejadas para o ano de 2021, após a análise dos resultados obtidos 

no segundo semestre são: melhorar nosso trabalho pedagógico com a oferta de 

algumas atividades especializadas não ofertadas. 

O acompanhamento e a Avaliação da Proposta Pedagógica da escola consiste 
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em reflexões das ações educativas desenvolvidas na Instituição. Essas reflexões 

acontecem nas reuniões, coordenações pedagógicas e nos encontros com a 

comunidade escolar, na busca do aprimoramento dos serviços prestados à 

comunidade. 

A implementação do Projeto Político Pedagógico da escola é avaliado em 

diferentes espaços, como por exemplo, nas reuniões de coordenação, nos dias 

destinados à formação, na Avaliação Institucional e nos Dias Temáticos durante todo 

ano letivo. 

As observações são registradas por todos os atores envolvidos no cotidiano 

educacional. Cada segmento elaboram suas observações de acordo com suas 

atribuições e competências. Os dados registrados são e analisados e exposto á 

comunidade, a fim de tomar decisões e intervir ainda durante o ano letivo, sempre que 

necessário. 

O PPP vem sendo implantado e avaliado, frequentemente, com o propósito de 

ser amplamente assumida por todos, tendo como objetivo: atualizar, organizar, 

dinamizar e orientar a ação educativa, contemplando elementos de reflexões sobre a 

pessoa e a sociedade considerando os princípios e diretrizes que impulsionam a 

Educação Infantil. 
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ANEXOS 
 
 

 
Instituição Educacional: Casa da Criança Pão de Santo Antônio 

Etapa: Educação Infantil 

Turno: Integral 

Jornada: Integral 

Módulo: 40 semanas - 200 dias letivos 

 
DIREITO DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

 
 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

CRECHE 

BEBÊS 
(0 a 1a e 

6m) 

CRIANÇAS BEM 
PEQUENAS 

(1a e 7m a 3a e 11m) 

* * 

Conviver Brincar Participar 
Explorar Expressar 

Conhecer-se 

O eu, o outro e o nós 
Corpo, gestos e 
movimentos Traços, 
sons, cores e formas 
Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação 
Espaços, tempos, 
quantidades, relações 
e transformações 

 
 

X 

 
 

X 

CARGA HORÁRIA SEMANAL (horas) 25 25  

CARGA HORÁRIA ANUAL (horas) 5000 5000  

OBSERVAÇÕES: 
1. Horário de funcionamento: 7 às 17 horas. 
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Projetos Específicos da Instituição 

 
DURAÇÃO: 08/03 a 31/03/2021 

PÚBLICO ALVO: Comunidade escolar e familiar. 

 
PROJETO: INSERÇÃO E ACOLHIMENTO 

 
 

JUSTIFICATIVA: 
Planejar ações para construir uma boa relação com as famílias é o primeiro passo da adaptação das 

crianças e da cumplicidade no processo educativo.  Nesta fase a segurança e a confiança são 

fundamentais para a adaptação da criança. Considerando esse momento muito importante é 

fundamental desenvolver um trabalho que facilite a transição do ambiente familiar ao escolar, 

pensando e planejando atividades que garantam uma inserção gradativa. Para as famílias, será 

importantes ter paciência para a readaptação. Durante a pandemia, os bebês e crianças passaram 

a ficar mais tempo em casa e conviver mais com família. Neste momento é ainda mais fundamental 

uma parceria entre família e escola.  

 

I. OBJETIVO GERAL:  

Proporcionar atividades recreativas e pedagógicas para o acolhimento, socialização e adaptação da 

criança, aprendendo a interagir em um novo ambiente e criando vínculos afetivos, iniciando assim a 

sua inserção de conhecimento de mundo. 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Estabelecer relação de confiança recíproca entre professores, crianças e famílias; 

 Oferecer aos pais sugestões, dicas e ideias que facilitem este momento de separação e 

conquista; 

 Acolher com atividades planejadas priorizando o lúdico e os momentos de interação; 

 Desenvolver ações que promovam um ambiente prazeroso, com atitudes de cortesia, de 

cooperação, habilidades e autonomia. 

III. CONTEÚDOS: 

 Elaboração oral e coletiva de regras de convivência; 

 Confiança e segurança progressiva nas suas próprias possibilidades; 

 Manifestação das próprias necessidades, vivências, emoções e sentimentos. 

IV. DESENVOLVIMENTO: 

 Pinturas com tinta guache, grafismos, fotos e vídeos.  
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 Propor atividades coletivas, onde todos dividam materiais e brinquedos; 

 Atividades de manipulação de papel, como rasgar, amassar, fazer bolinhas com papel; 

 Confecção de jogos e brinquedos com materiais recicláveis.  

 Atividades com músicas: cantando, batendo palma e dançando; 

 Movimentos corporais: correr, pular, agachar, deitar, rolar, bater os pés, movimentar os 

braços, exercícios com língua, boca, olhos e etc.; 

 Contação de historias com fantoches e outros recursos;  

 Sugestões de Links.  

 Dinâmicas. 

V. RECURSOS: 

 Brinquedos, tinta guache, giz de cera, CDs, DVD, folha branca, folhas coloridas, massa de 

modelar, jogos pedagógicos, materiais recicláveis, livros, fantoches, imagens e gravuras 

(diversas), balões, apito, revistas, jornais, cola, tesoura, bolas, TV, som, corda, parque entre 

outros. 

VI. AVALIAÇÃO: 

Devendo levar em conta as formas de expressão das crianças, comportamentos, suas capacidades 

de concentração e envolvimento nas atividades, de satisfação com sua própria produção, construção 

da autonomia e com suas conquistas. 
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DURAÇÃO: 22/03 a 26/03/2021 

PÚBLICO ALVO: Comunidade escolar e familiar. 

PROJETO: ÀGUA NOSSA DE CADA DIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICATIVA: 

 

O uso consciente da água é essencial para a vida no planeta. Desse modo, esse Projeto tem como 

finalidade apresentar a importância desse recurso natural renovável - Água, incentivando a 

participação ativa das crianças e das famílias para vivenciar em sua rotina diária um cuidado e o 

respeito para que não venha a faltar. 

I. OBJETIVO GERAL: 

Reconhecer a importância da água para a vida, compreender que as atitudes são importantes para 

a preservação do meio ambiente. 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reconhecer a importância da água para a vida. 

 Identificar os cuidados que devemos ter com a água.  

 Mostrar atitudes cotidianas de higiene pessoal e corporal em que a água se faz presente. 

 Apresentar os impactos positivos e negativos das ações do homem com relação à utilização 

da água.   

 Apontar atitudes de valorização da água e conscientizar quanto ao desperdício e poluição da 

mesma. 

III. CONTEÚDOS: 

 Ciclo da água 

 Utilização da água e sua importância. 

 Relação do homem com a natureza e atitudes de preservação. 

IV. DESENVOLVIMENTO: 

  Conversa com as crianças sobre a importância da água 
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 Contação de histórias relacionado ao tema (a importância da água, poluição, desperdício, 

preservação, corpo e higiene, dentre outros) 

 Músicas e cantigas de roda relacionadas ao tema  

 Desenhos (expressão artística que mostre formas de como reduzir o consumo de água) 

 Vídeos sobre: Dia mundial da Água, poluição dos mares e rios, desperdício, cuidando da 

higiene utilizando a água como recurso. 

V. RECURSOS: 

 Brinquedos, tinta guache, giz de cera, CDs, DVD, folha branca, folhas coloridas, massa de 

modelar, jogos pedagógicos, materiais recicláveis, livros, fantoches, imagens e gravuras 

(diversas), balões, apito, revistas, jornais, cola, tesoura, bolas, TV, som, corda, parque entre 

outros. 

VI. AVALIAÇÃO: 

Será de forma contínua, orientando a participação ativa das crianças e familiares em situações do 

dia a dia, que estimule o uso consciente da água, assim como, a cooperação, preservação e o 

respeito à esse recurso natural. 
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 DURAÇÃO: 05/04 a 30/04/2021 

PÚBLICO ALVO: Comunidade escolar e familiar. 

PROJETO: IDENTIDADE 

CONHECENDO NOSSO CORPO E A DIVERSIDADE 

 
JUSTIFICATIVA: 

A identidade é um processo continuo e quanto mais autoconhecimento, melhor se dá este processo. 

Ter consciência de nós, nosso papel, importância, origem e história são o que nos permite ser 

atuantes nos meios em que vivemos. 

A criança tem seu jeito próprio de compreender o mundo. É observando e estabelecendo relações 

com a realidade e com o meio que ela aprende e se faz a construção de sua identidade. 

I. OBJETIVO GERAL:  

Trabalhar a identidade da criança, possibilitando o reconhecimento de si mesma, identificando suas 

características e potencialidades, seus limites e estimulando atitudes de cuidados com seu ambiente 

e seus pertences; finalizando com o seu controle e a conquista de sua autonomia. 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estabelecer, no decorrer do ano, atitudes de autocuidado, valorizando os hábitos de higiene, 

alimento, segurança, cuidados com a aparência; 

 Promover uma interação com a família e identificar quem mora com você. 

 Estimular a criatividade da criança e auxiliar em seu  desenvolvimento motor. 

 Identificar sua pessoa e seu nome no grupo de convívio; 

 Compreender a sua participação nos grupos de convívio, respeitando suas regras básicas e 

a diversidade que os compõe; 

 Valorizar e respeitar a todos; 

 Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo seus limites e sensações que 

ele produz; 

 Apresentar e nomear as partes do corpo humano; 

III. CONTEÚDOS: 

Identidade e autonomia; 



67  

Histórias e músicas; 

Comunicação, expressão e corporal.  

Brincadeiras 

 

IV. DESENVOLVIMENTO: 

 Dialogar com as crianças diariamente que somos diferentes e que todos temos a vez de 

brincar ou de pegar algum objeto, influenciando assim nas crianças o sentimento de 

solidariedade com o outro; 

 Uso do espelho para o reconhecimento da sua pessoa; 

 Contação de histórias; 

 Sugestões de links 

 Cantigas estimulando o conhecimento do corpo e identificando o nome dos colegas e do seu; 

 Realizar atividades para expor as características de cada criança, como: altura, peso, cor dos 

olhos e do cabelo; 

 Desenho e pintura utilizando diversos materiais. 

 Reconhecer sua imagem e a dos familiares nas fotos; 

 Alimentar-se sozinho, adquirindo o habito correto de segurar a colher; 

 Estimular a autonomia da criança no momento da alimentação. 

 Atividades lúdicas dirigidas para trabalhar a coordenação motora. 

 Poesias e parlendas; 

Observação: Caso as aulas estejam sendo realizadas via online as famílias deverão retornar 

com as atividades por meio registros (fotos/vídeos). 

 

V. RECUROS: 

Tinta guache, giz de cera, foto da criança, cds, espelho, livros infantis, folhas brancas e coloridas, tv, 

som, fantoches e outros recursos 

VI.CULMINÂNCIA  

Confecção de um desenho do autoretrato da criança. 

VII. AVALIAÇÃO: A avaliação será continua, por meio de observação diária da criança no 

desempenho de suas atividades, no relacionamento com a família e com a professora, na sua 

participação nas atividades.   
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DURAÇÃO: 11/05 a 29/05/2021 

PÚBLICO ALVO: Toda comunidade escolar e familiar. 

PROJETO ALIMENTAÇÃO: FAÇA ESCOLHAS SAUDÁVEIS 

 

 

 
 
 
 
JUSTIFICATIVA: 

As escolas representam um importante ponto de entrada para uma melhor nutrição das crianças, 

assim os programas de alimentação escolar oferecem uma oportunidade de transformar os sistemas 

alimentares, ajudando a estabelecer hábitos saudáveis entre as crianças e a família, fomentando 

cadeias alimentares sustentáveis, para diminuição da coexistência de sobrepeso, obesidade, 

desnutrição e má alimentação. Ao inserir o sistema de distribuição da refeição, no qual o próprio 

aluno serve os alimentos ele acaba desenvolvendo habilidades essenciais como autonomia, respeito 

à individualidade, incentivo à postura mais ativa no momento da refeição, hábitos alimentares 

saudáveis e a diminuição do desperdício de alimentos.   

I. OBJETIVO GERAL: 

Sabendo que a escola como instituição de grande influência na vida das crianças é o lugar ideal para 

promover ações de incentivo à alimentação saudável de forma lúdica e educativa.  

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Criar condições de o aluno entender a importância da boa alimentação. 

 Definir uma alimentação saudável, como sendo aquela balanceada e diversificada. 

 Criar a possibilidade de os alunos perceberem a necessidade de diversos nutrientes 

para o bom desenvolvimento do organismo. 

 Incentivar o consumo de frutas, verduras e legumes.  
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 Conscientizar sobre o consumo abusivo de refrigerantes, balas e frituras. 

  Compreender a pirâmide alimentar e como ela é composta.  

 Evidenciar a boa nutrição e a prática física como aspectos essenciais para se ter uma 

boa saúde.  

 Estimular e envolver os pais no projeto alimentação saudável  

 Incentivar o aluno a servir seu próprio alimento, desenvolvendo 

Autonomia e a redução do desperdício de alimentos. 

 
III. CONTEÚDOS: 

 Traços, sons, cores e formas. 

 Espaços, tempo, quantidades, relações e transformações, 

 Corpo, gestos e movimento. 

 O eu, o outro, e o nós. 

 Escuta, fala, pensamentos e imaginação 

IV. DESENVOLVIMENTO: 
 Fazer uma roda de conversa com os alunos, promovendo um levantamento prévio dos 

conhecimentos pertinentes à rotina alimentar.  

 Assistir a vídeos voltados às informações nutricionais. 

 Solicitar aos pais um registro de uma rotina alimentar saudável numa cartolina para 

partilhar com os colegas de classe e posteriormente apresentar na exposição final do 

projeto.  

 Práticas diferenciadas voltadas para a construção de pirâmide alimentar, através de 

uma gincana lúdica entre os alunos.   

 Trabalhar Alimentos não saudáveis, mostrando alguns alimentos, que devem ser 

consumidos com moderação. 

 Apresentação teatral sobre alimentação saudável 

 Realizar momentos com cantigas de roda, música, dança e contação de histórias. 

 Brincadeiras para fazer em casa com alimentos durante as aulas remotas. 

1. Carimbos de alimentos 

 Criem juntos carimbos com batatas e maçãs fazendo relevos em formatos de coração, 

estrela e árvore. Usar cortadores pode deixar a brincadeira ainda mais divertida. Vocês 

também podem fazer carimbos usando laranjas e pimentão. 

 Usem tintas à base de água ou criem tintas naturais, como de beterraba, repolho roxo 

e casca de cebola. A nutricionista Juliana Morelli Bell, aluna do Criando Amoras, ensina 

como prepará-las: 

 Como fazer tintas naturais: 
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 – Beterraba (cor rosa): ferver em torno de 30 minutos cerca de 400 gramas de 

beterraba em 1 litro de água. 

 – Repolho roxo (azul): ferver em torno de 30 minutos cerca de 400 gramas do alimento 

em 1 litro de água. 

 – Casca de cebola (laranja-ouro): ferver em torno de 30 minutos a casca de cerca de 

5 cebolas em 1 litro de água. 

2. Desafio dos ingredientes 

 Desafie a criança a encontrar todos os ingredientes de uma receita. Coloque um tempo 

ou alarme para o desafio ficar ainda mais emocionante e, se desejar, inclua um prêmio 

para o desafio conquistado. Depois, é hora de colocar a mão na massa e fazer a receita 

junto com a criança, mesmo que ela não queira provar depois, (Receita será sugerida 

pela nutricionista ou professora). 

3. Piquenique das frutas 

 Pode ser no meio da sala, na varanda ou quintal. Façam do piquenique uma grande 

brincadeira: enfeitem a toalha e levem os brinquedos para participar, como bonecas, 

super heróis e dinossauros. 

 Outra dica é colocar as frutas em recipientes de forma divertida, como espetadas em 

palitinhos e algumas delas em formatos diversos, que você pode fazer facilmente 

usando cortadores. 

4. Suco maluco 

 Deixe a criança escolher, em 1 minuto, três ou mais alimentos da sua geladeira (como 

verduras e legumes) e da fruteira. Diga: hora do suco maluco! Vamos ver o que vai 

virar e qual vai ser o suco mais maluco? 

 A ideia é deixar que as crianças façam as suas escolhas, sem julgamento, e que 

participem na hora de fazer o seu próprio suco. O legal é cada membro da família criar 

o seu suco maluco. Incentive as crianças a serem criativas nas suas combinações, 

mesmo se depois não ficar gostoso! Vocês ainda podem enfeitar o copo com uma 

rodela de limão ou de laranja. 

V. CULMINÂNCIA: 

Realizaremos uma exposição dos trabalhos realizados pelos pais com suas crianças. 

Posteriormente, cada turma ficará responsável por preparar e levar um alimento 

nutritivo que será partilhado neste dia com todas as turmas. 

VI. AVALIAÇÃO: A avaliação ocorrerá de forma continua, através da participação e interesse dos 

alunos e das famílias durante todo desenvolvimento do projeto. 
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PROJETO LITERÁRIO: NAS ONDAS DA LEITURA 

 

 

 

 

 

 

 

Público alvo: Comunidade escolar e familiar. 

Duração: Ao longo de todo ano 

 

A leitura é fundamental para favorecer novas descobertas e aprendizagens, pois nela estão 

intrínsecos vários campos de experiência que são importantes nas atividades da educação infantil. 

Cultivar o hábito da leitura desde cedo com as crianças possibilita por meio da ludicidade a 

criatividade e imaginação, neste contexto, vivenciam personagens e situações como príncipes, 

princesas, entre outros, adentrando ao mundo da imaginação, e mantendo contato com a escrita. 

 

JUSTIFICATIVA: 

As crianças na educação infantil buscam explorar o meio em que estão inseridas e o que nele 

há; desde o nascimento estão imersas no universo das imagens, e começam a perceber logo cedo, 

que podem agir sobre papéis ou materiais provocando mudanças e produzindo algo para ser visto e 

explorado. Diante disso surgiu a proposta de trabalhar de diferentes formas a leitura, e o Projeto 

literário que tem como proposta realizar um trabalho em que os alunos vivenciem o papel de leitores, 

mesmo antes de saberem ler convencionalmente. E assim despertem o interesse pela leitura e 

escrita, uma vez que, a mesma provoca o inesperado, a ampliação do sentido do que pensamos e 

do queremos dizer. 

 

I. OBJETIVO GERAL: 

Propiciar momentos para que as crianças possam despertar o interesse pela leitura brincando 

com parlendas, trava línguas e poesias em atividades rítmicas que trabalhem percepção sonora, 

atenção e concentração, objetivando oferecer às crianças os mais diversos materiais, que estão ao 

alcance da realidade da família e escola, para transformar a sala de aula e também a  própria casa 

em um ambiente estimulante, coma as mais variadas situações em que as crianças possam 

manifestar a compreensão de mundo. 
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II.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Estimular o prazer de ouvir pequenas poesias, trava-línguas, parlendas, músicas, etc. 

 Propiciar a ampliação da linguagem oral; 

 Oportunizar por meio de pequenos textos a arte de memorizar e reproduzir rimas e parlendas; 

 Ampliar a coordenação motora; 

 Desenvolver a socialização; 

 Estimular a imaginação e criatividade; 

 Possibilitar o contato com vários autores; 

 Familiarizar- se com a escrita por meio de manuseio de livros. 

 

III.DESENVOLVIMENTO: 

Na escola será organizado um espaço “cantinho da leitura” para ser realizada de forma lúdica 

a contação de história. Neste dia, a professora com criatividade apresenta a história para as crianças 

por meio de fantoches, dedoches, gravuras ou história musicalizada/desenhada, viabilizando um 

contato com diversos materiais para despertar o interesse e estimular a imaginação. Será realizado 

o sorteio de uma criança para trazer um livro que a família tenha costume de ler para ser apresentado 

na turma. 

Em casa a família é convidada a organizar um espaço para oportunizar também o contato da 

criança com a leitura, seja feita por ela, ou orientada pela professora que irá enviar neste dia um 

vídeo ou link. É importante destacar esse espaço, afim de que a criança identifique o momento da 

contação de forma prazerosa. 

IV.RECURSOS:  

 Livros; 

 Computador; 

 Fantoches/dedoches; 

 Celular; 

 

V.CULMINÂNCIA: 

Reconto feito pela criança de forma criativa com orientação da família ou professora. 

 

VI.AVALIAÇÃO: 

No decorrer do projeto, pela percepção da família, professora e monitoras incentivando a ampliação 

do vocabulário da criança e visão de mundo, por meio dos recontos. 
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DURAÇÃO: Setembro 
PÚBLICO ALVO: Toda comunidade escolar e familiar. 

PROJETO TRÂNSITO: PAZ E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 
 

 
 
 

 

 

 

 

Justificativa: 

Este tema tem por finalidade possibilitar a criança o acesso ás noções básicas do trânsito, 

visualizando quais cuidados que devemos ter. 

As escolas são berços de importantes transformações sociais, já que apresentam informações 

pertinentes e potencializam as reflexões a respeito de temas importantes. Assim, a formação de 

cidadãos mais preocupados com o trânsito, além do seio familiar, também deve passar pela escola. 

Além disso, os pequenos fazem parte do trânsito, e por isso, desde muito cedo precisam estar atentos 

ao comportamento que devem ter, seja na hora de passear com os pais, na hora de atravessar a rua, 

andar no transporte público ou brincar na rua. 

 

I. Objetivo geral: 

 

 Conscientização e educação para o trânsito têm como objetivo formar cidadão que respeita 

as normas de trânsito. 

 

II. Objetivos específicos: 

 

 Proporcionar ás crianças, por meio de atividades variadas, a identificação do que é o trânsito 

e o que o compõe, incluindo placas e sinalização. 

 Desenvolver hábitos de um pedestre e condutor conscientes. 

 Despertar uma consciência ambiental desde pequenos. 

 Identificar quais são os principais motivos pelos quais os acidentes de trânsito acontecem e 

como podem ser evitados; 

 Construir valores e comportamentos que impactam na vida das pessoas, como a paciência, 

solidariedade, tolerância e respeito, de forma a melhorar a convivência das pessoas no 

trânsito; 
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 Incentivar a educação no trânsito por meio de aplicações em diversos campos de experiência. 

 Conhecer quais são os locais de risco e como evitá-los ao brincar e andar na rua; 

 Explorar quais são as atitudes seguras para os pedestres. 

 

III. Conteúdo: 

 

 Prevenção de acidentes no trânsito  

 Educação para o trânsito baseado em valores. 

 Regras de trânsito e segurança no trânsito. 

 O trânsito como tema transversal nas escolas. 

 Cores do semáforo. 

 Desenvolvimento: 

 Em roda será realizado uma verificação compreender o conhecimento prévio de cada criança. 

 

IV. Atividades a serem realizadas: 

 

 Brincadeiras dirigidas; 

 Debates e discussões abordando os principais pontos relativos ao trânsito, como por exemplo, 

a desobediência das sinalizações, comportamento de motoristas e pedestres e consciência 

nas relações de trânsito; 

 Jogo do alinhavo, quebra-cabeça e jogo dos pares.  

 Atividades com as cores do semáforo; 

 Confecção de sinalizações de trânsito que podem ser colocadas por toda a escola; 

 Dramatização. 

 Confecção de carros, utilizando caixas de papelão. 

 Vídeos e músicas educativas: Turma da Mônica: Educação no trânsito; Clubinho Honda: 

Segurança no trânsito; Turma da Arca: Aula de trânsito. 

 

V. Recursos utilizados: 

Papéis variados; Cola e tesoura; Giz de cera, canetinha e tinta guache; Massa de modelar; 

equipamentos adequados para assistir vídeos e ouvir músicas 

VI. Avaliação:O processo de avaliação ocorrerá de forma gradativa e contínua, sendo através da 

observação e registro das atividades realizadas pelas crianças, ampliando seus conhecimentos 

sobre o assunto. 
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DURAÇÃO: Agosto 

PÚBLICO ALVO: Toda a creche 

PROJETO ANIMAIS: RESPEITANDO E AMANDO OS ANIMAIS 

 
Justificativa: 

Os animais representam grande importância para o equilíbrio do planeta em nossa flora e fauna, é 

importante envolver as crianças em ações que despertem um pensamento de cuidados, preservação, 

além do reconhecimento dos seres vivos, valorizando e protegendo-os. A maioria das crianças ama 

seus animais de estimação e não é à toa. Sejam grandes ou pequenos, eles ensinam, divertem e 

são ótimos companheiros. Todo mundo sabe que as crianças adoram animais, muitas já crescem 

com eles em casa e algumas vivem com eles por algum período durante a infância. 

I. Objetivo geral 

 

Promover um desenvolvimento emocional, cognitivo, social e físico nas crianças. 

 

II. Objetivos específicos 

 

 Oportunizar o contato com alguns animais; 

 Conhecer e nomear animais; 

 Identificar características referentes a alguns animais; 

 Desenvolver consciência ecológica; 

 Possibilitar a linguagem oral através da interação com os colegas; 

 Expressar-se livremente; 

 Identificar o habitat natural de determinados animais. 

II. Conteúdos 

 

 Diferenças e semelhanças entre os animais; 

 Linguagem oral e corporal; 

 Coordenação motora, percepção visual e auditiva; 
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 Histórias, brincadeiras, pinturas e canções; 

 Consciência ecológica. 

 Cuidados que os animais domésticos necessitam 

III. Desenvolvimento 

 

 Leitura de histórias que tem com o tema animais; 

 Imitação de sons e gestos de animais nomeando-os; 

 Desenvolvimento de diferentes formas de contação de histórias sobre os animais, tais como: 

fantoche, livros, dramatização; 

 Confecção de máscaras e chapéu com temas dos bichos trabalhados; 

 Criação de painel, com figuras e trabalhos realizados pelas crianças; 

 Folhear revistas para auxiliar as crianças na identificação dos animais; 

 Danças e movimentos de músicas relacionado ao tema de animais; 

 Exploração de diferentes materiais para representação e desenvolvimento da linguagem 

gráfica: colagens em geral, pinturas, desenhos e carimbos. 

 

IV Recursos: 

 Papel colorido, folha A4, giz de cera, tintas, cola, livros, aparelho de som, entre outros. 

 

V Avaliação: 

 O processo de avaliação ocorrerá de forma gradativa e contínua, sendo através da observação e 

registro das atividades realizadas pelas crianças, ampliando seus conhecimentos sobre o assunto. 
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DURAÇÃO: Setembro 

PÚBLICO ALVO: Toda comunidade escolar e familiar. 

 
PROJETO FAMÍLIA: FAMÍLIA TAMBÉM CONTA HISTÓRIAS! 

 

 

 

 

 

 

 

Justificativa: 

Para que ocorra o desenvolvimento da criança é importante que a família e a escola trabalhem juntos, pois a 

família tem o papel essencial no processo de construção do ensino e aprendizagem do aluno. Este tema visa 

promover a interação escola/família, a fim de estimular o desenvolvimento de sentimentos como carinho amor 

e respeito ao próximo. 

I. Objetivo geral: 

 Proporcionar momentos com a criança e família através das músicas, danças, desenhos e vídeos, 

reconhecendo a importância da família para o desenvolvimento da criança. 

 

II. Objetivos específicos: 

 

 Propiciar à criança a reflexão de sua estrutura familiar e o relacionamento entre as pessoas de sua 

família e com as demais pessoas que a rodeiam, oportunizando atividades que possibilite a construção 

da sua identidade; 

 Estimular envolvendo a família; 

 Incentivar a criança a dialogar sobre as pessoas que moram em sua casa; 

 Reconhecer o seu nome e os membros da família; 

  Desenvolver a imaginação e criatividade; 

 Produzir desenhos e pinturas representando cada um na família 

 Desenvolver atividades voltadas para integração e participação da família  

II. Conteúdos: 

 Vínculos afetivos; 

 História e músicas; 

 Brincadeiras; 

 Eu e minha família; 
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IV. Desenvolvimento: 

 Discutir o desempenho de cada membro da família.  

 Realizar uma receita com a família 

 Desenhos, pinturas e colagem; 

 Músicas com a participação da família 

  Histórias sobre família; 

 Vídeos que abordam o tema; 

 Sugestões de links. 

VI. Recursos: 

Giz de cera, tinta guache, folhas brancas e coloridas, cola, revista, livros, tv, son, CDs,DVD. 

  

VIII. Culminância: 

Promover o vínculo da família e escola com registro de momentos pedagógicos que expresse sentimentos e 

visão de mundo de cada família orientada pela professora e família, estimulando valores e respeito às 

diferenças. 

VII. Avaliação: 

Será feita através das observações e registros, de acordo com a participação, e desenvolvimento de cada 

aluno. 
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NIAG/CE/P  

 

 

PLANO DE AÇÃO 2021 
 

A Instituiçao Educacional Parceira que oferta Educação Infantil, tomou decisões juntamente com 

sua equipe pedagogica, frente à convocação governamental de retorno presencial, no dia 05 de julho do 

ano presente, que se perfazem abaixo, como medidas sanitarias de segurança;           

 
PROTOCOLOS 

DE 

PREVENÇÃO 
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Senhores Pais ou Responsáveis, 

 

De forma humanizada trabalharemos as questões formativas e socioemocionais das nossas crianças, e de 

toda a equipe da “CASA DA CRIANÇA PÃO DE SANTO ANTÔNIO”, para o retorno das aulas 

presenciais. 

• Faremos constantemente a conscientização dos alunos para os cuidados de prevenção como: evitar o 

contato físico, usar a máscara, higiene das mãos. 

• Vamos manter os ambientes ventilados e usar as áreas externas que temos como: 

parquinhos e o pátio na lateral da instituição. É necessário a colaboração das famílias e de toda 

comunidade escolar para intensificar as medidas de prevenção. 

ENTRADA 

Portão: A escola dispõe de dois portões entrada e saída com tapetes sanitizantes. É recomendado aos 

pais deixarem seus filhos nos respetivos portões para evitas aglomerações. 

MEDIDAS COLETIVAS 

TEMPERATURA:  Haverá aferição da temperatura, nos portões (termômetros digitais). Em caso de 

alteração da temperatura corporal o aluno não poderá permanecer no ambiente escolar. 

 

USO DE MÁSCARA:  É OBRIGATÓRIO, para os alunos, não será permitido a entrada de pessoas 

sem máscara facial, conforme DECRETO Nº 40.777 de 16 de maio de 2020. 

 

LIMPEZA E DESINFECÇÕES:  serão realizadas constantemente em superfícies das salas de aulas, 

cozinha e demais espaços da escola (cadeiras, mesas, teclados, mouse, aparelhos, corrimões e 

equipamentos).  

UNIFORME:  O uniforme deverá ser trocado todo os dias e os materiais escolares devidamente 

higienizado, assim que chegar em casa. 

ÁLCOOL EM GEL:   Em cada sala de aula e corredores, haverá um recipiente de álcool em gel 70%, e 

constantemente os alunos serão incentivados a usar nas mãos. 
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ESCOLAR:   Pedimos às famílias que possuem alunos que fazem uso do transporte escolar para atentar-

se a cuidados como: uso de lenço de papel descartável, álcool em gel 70% para higienizar assentos, e 

sugerir que as janelas dos veículos estejam abertas. 

 

BRINQUEDOS:  A criança não poderá trazer brinquedos de casa e os brinquedos da escola serão 

higienizados constantemente. 

DISTANCIAMENTO SOCIAL:   Haverá um distanciamento de (1m e meio) nas salas de aula entre 

um aluno e outro. No atendimento da secretaria e outros deverão obedecer a sinalização do piso. 

 

 

 

BANHEIROS:   Haverá limpeza intensiva nos banheiros. Os alunos serão orientados e monitorados, no 

período em que estiverem na creche, a evitarem aglomerações. 

BEBEDOUROS:   Os bebedouros serão apenas para o abastecimentos de garrafas de água que cada 

aluno trará de casa. 

CORREDORES:   A circulação de alunos não será permitida. 

 

SAÍDA:   As crianças sairão de forma alternada de suas salas, a família deverá aguardar a monitora 

conduzir seu filho até a saída. 

ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO:    

• Coordenação/Direção – exigirão o cumprimento dos protocolos de uso do álcool em gel, máscara e 

distanciamento, evitando aglomerações. 

• Pedimos aos pais, que monitorem a saúde das crianças, e caso estejam doentes, não levem à escola. 

ATENDIMENTO REMOTO 

As crianças de grupo de risco ou que os pais optarem pelo Ensino Remoto terão aula pela plataforma, e 

também atividades complementares.    

KIT INDIVIDUAL    

• Garrafinhas individuais (devidamente identificada) já abastecida de casa, um calçado e/ou meia 
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sapatilha para ser usada dentro da sala de aula e 4 máscaras (no mínimo) organizadas dentro de sacos 

plásticos. Depois de usadas devem ser acondicionadas em outro saco plástico, evitando a contaminação. 

Acolhendo as crianças 

 A equipe ficará posicionada no pátio devidamente sinalizado e as monitoras encaminharão as 

crianças até à sala (as mãos deverão ser higienizadas antes e após o contato com as crianças); 

 As mãos das crianças deverão ser higienizadas antes de entrar na sala; 

 As mochilas deverão ser higienizadas e permanecer guardadas nos armários;  

 

Entrega das crianças às famílias  

 A criança será chamada pelo microfone e entregue à família pela monitora. Serão liberados às 

17:00h; 

 

Observações importantes  

 A criança que apresentar febre, coriza e sintomas gripais será direcionada à sala de isolamento e a 

família comunicada imediatamente para que venham buscar; 

 O funcionário que apresentar sintomas gripais e febre serão dispensados e orientados a procurar 

unidade de saúde; 

Higienização Geral  

 A máscara deverá cobrir a boca e o nariz e ser trocada a cada duas horas/ 

 Disponibilizar álcool em gel 70% na porta de cada sala; 

 Manter portas e janelas abertas sempre que possível, para circulação de ar; 

 Os ventiladores deverão permanecer desligados; 

 As crianças não deverão levar brinquedos e/ou objetos desnecessários; 

 Crianças de 0 a 3 anos não são obrigadas a usar máscaras faciais; 

 Assegurar sempre que possível que as crianças não compartilhem objetos ou que os mesmos sejam 

devidamente desinfetados entre as utilizações; 

 Em caso de espirro o colaborador deverá lavar as mãos e aplicar o álcool 70%. 

 

Higiene dos brinquedos, parques e objetos pessoais 

 Realizar atividades diárias de autocuidado e higiene das crianças, portanto, os objetos pessoais 

como, pente, escova, lençóis serão devidamente identificados e acomodados para que haja o 

mínimo de contato possível e para que não haja o compartilhamento destes pertences;  

 Dividir as turmas ao realizar as atividades em ambientes comuns; 
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 Higienizar os brinquedos e livros antes do uso; 

 As leituras e contação de histórias serão oportunizadas nas áreas externas para evitar aglomeração 

na sala de leitura; 

 Restringir o uso da chupeta, priorizando momento do acalento; 

 A chupeta deve estar identificada e higienizada para que possa ser utilizada. 

 

Uso do banheiro 

 Levar 2 crianças por vez ao banheiro. Enquanto uma usa o sanitário a outra higieniza as mãos. 

 

Banho 

 As funcionárias deverão utilizar luva descartável, que deverá ser substituída a cada criança; 

 Levar uma criança por vez para tomar banho e devolver à sala devidamente vestido; 

 A criança deverá usar o chinelo durante todo o banho, evitando o compartilhamento de objetos. 

 

Troca de fralda 

 Higienizar as mãos antes e após a troca; 

 Higienizar a bancada após a troca da fralda; 

 Usar luva de procedimento e avental a cada troca; 

 A lixeira deverá ser higienizada a cada troca de saco; 

 A higienização dos banheiros devem acontecer várias vezes ao dia.  

 

Sono  

 O lugar de cada criança dormir deve ser o mesmo todos os dias; 

 Os colchonetes devem ser sanitizados todos os dias antes do sono; 

 O lençol deverá ir na mochila todos os dias e o mesmo deverá retornar limpo no dia seguinte; 

 Garantir que a criança use sempre o mesmo colchão, separando-os uns dos outros e mantendo a 

posição dos pés e das cabeças alternadas, mantendo o máximo de distanciamento. 

 

Alimentação  

 Cada turma terá horário e local específico para alimentação; 

 O horário para alimentação deverá ser respeitado;  

 Em todas as refeições as crianças devem permanecer sentadas à mesa; 
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 Lavar as mãos ou aplicar álcool 70% antes de servir, entrar no refeitório e manipular alimentos; 

 Lavar as mãos das crianças antes de todas as refeições; 

 É proibido retirar a máscara no refeitório e experimentar qualquer alimento; 

 Deverá haver rodízio semanal para o porcionamento das refeições pelas monitoras; 

 Assegurar que as crianças não compartilhem objetos; 

 A escovação acontecerá após as refeições, respeitando a guarda separada das escovas 

 A guarda das garrafas/copos de água deverão estar sempre tampadas. 

 

Refeitórios  

 As mesas e cadeiras devem ser limpas e sanitizadas a cada revezamento das turmas; 

 As mesas e superfícies deverão ser sanitizadas com álcool 70 líquido e álcool 70% em gel para as 

mãos; 

 Os utensílios deverão ser higienizados após o uso e armazenados em local com tampa.  

 

Comemoração de aniversários  

 Está suspensa a comemoração por tempo indeterminado 

Quanto à coordenadora/apoio pedagógico 

 Garantir a manutenção e distanciamento; 

 Não permitir aglomeração de crianças nas dependências da instituição; 

 Colaborar com a higienização das mochilas e materiais pedagógicos; 

 Percorrer as dependências da creche com frequência; 

 Observar o uso das máscaras e do álcool em gel 70%. 

 Encaminhar crianças assintomáticos para a sala de acolhimento e contatar os pais ou responsáveis 

imediatamente; 

 Após a criança ter saído da sala, comunicar e providenciar a desinfecção do ambiente; 

 Acompanhar a sintomatologia da criança e o afastamento afim, de garantir que não haja crianças 

com suspeita de covid-19 nas dependências da creche.  

Quanto à secretaria escolar/administrativo 

 Utilizar máscara durante toda a permanência no departamento  

 Caso a máscara não esteja sendo utilizada adequadamente, deverá orientar a pessoa o uso correto 

e dar continuidade ao atendimento somente quando a orientação for cumprida;  

 Permitir a entrada apenas 1 pessoa por família; 

 Não permitir aglomeração no departamento; 
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 Não estabelecer contato físico com o visitante; 

 Disponibilizar álcool em gel ao visitante e garantir reposição constante do produto; 

 Higienizar as mãos com álcool em gel antes e depois de receber documentos/formulários; 

 Ao emprestar a caneta higieniza-la antes e depois; 

 Comunicar às famílias quanto à necessidade de retirada antecipada da criança da creche. 

Quanto à portaria 

 Aferir a temperatura de todos que precisarem entrar na Instituição; 

 Aferir e registrar a temperatura dos colaboradores antes de entrarem na Instituição; 

 Usar obrigatoriamente máscara cirúrgica ou de tecido dentro e no entorno da instituição; 

 Caso a máscara não esteja sendo usada corretamente orientar a pessoa sobre o uso correto da 

máscara e permitir a entrada somente quando a orientação for cumprida. 

 Orientar que as pessoas mantenham o distanciamento. 

 Não permitir a entrada de pessoas com temperatura igual ou superior a 37,8°C ou qualquer 

outro sintoma. 

Quanto à nutricionista  

 Assegurar a qualidade higiênico sanitária das preparações oferecidas na creche;  

 Colaborar com o distanciamento social dentro do refeitório; 

 Capacitar e orientar a equipe da cozinha quanto a manipulação correta dos alimentos; 

 Orientar a equipe pedagógica quanto à manipulação correta no servimento das refeições, 

higienização das mãos e distanciamento tanto na alimentação das crianças quanto no dos 

funcionários. 

 

Quanto à equipe da cozinha  

 Manter as superfícies como bancadas e pias sempre limpas, organizadas e sanitizadas; 

 Higienizar bancadas ao iniciar a manipulação de alimentos; 

 Garantir que nenhuma embalagem entre na cozinha sem sanitização; 

 Trocar o uniforme diariamente; 

 Substituir a máscara de proteção a cada duas horas e/ou quando estiver molhada; 

 Não retirar a máscara de proteção, nem tampouco experimentar alimentos; 

 Alimentos crus devem ser manipulados com luva descartável; 

 Os alimentos devem ser desinfetados no ato de recebimento e tão somente armazenados nos 

respectivos depósitos. 
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Quanto à equipe dos serviços gerais  

 Intensificar a limpeza de superfícies de uso comum como pisos, armários, maçanetas, 

corrimões, interruptores de luz, puxadores de portas, janelas e outros.  

 Providenciar a retirada do lixo pelo menos duas vezes o dia  

 Utilizar o equipamento de proteção individual (uniforme, calçado fechado, máscara, óculos e 

luvas descartáveis); 

 Maçanetas, portas, móveis e superfícies não devem ser tocados com as luvas utilizadas para a 

limpeza.  

 Higienizar os brinquedos com água e sabão periodicamente; 

 Sanitizar as cadeiras e mesas de alimentação em todas as refeições a cada grupo de crianças; 
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Semana Pedagógica de   28 junho a 2 de junho de 2021  

 

 

 

  

 Dia 28 de junho de 2021   
 

Estudo do Guia de orientações de retorno às atividades presencias nas Instituições Educacionais 

Parceiras-IEPs que ofertam Educação Infantil; dúvidas e treinamentos para o retorno. (Obs. Sem encontro 

presencial na Instituição).         

 
Dia 29 de junho de 2021 
 
Vacinação dos profissionais.  
 
Dia 30 de junho de 2021  
   
Aula 1 -  Expansão da Consciência 
Https:// yoytu.be/FHfaprupsdg 
 
Aula 2 - Assumido o Protagonismo  
  
Https:// youtu.br/p3Qbv_2gOTO 
 
  (Obs. Sem encontro presencial na Instituição).         
Dia 01 de julho de 2021  
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Encontro presencial na Instituição   
  

Primeiro momento  

Acolhida com a Oração do Pai Nosso  

 

Segundo momento   

 

 

Formação com os profissionais  

 

Momento de dinâmica: 

1 -Papel amassado 

Objetivo: fazer com que os professores reflitam sobre como cada pequena atitude do dia a dia pode 

deixar marcas profundas, para o bem e para o mal. Uma atividade feita com pouquíssimos recursos. 

Materiais necessários 

 Folhas de papel (pode ser até mesmo papéis já usados que iriam para o lixo). 

Como fazer 

Corte as folhas de papel em pedaços iguais, garantindo que haja um papel para cada participante. 

Terceiro momento Socialização e dúvidas a respeito Estudo do Guia de orientações de retorno às 

atividades presencias nas Instituições Educacionais Parceiras-IEPs que ofertam Educação Infantil; 

dúvidas e treinamentos para o retorno.   
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Quarto momento  

Organização das salas de aulas, preparação para receber as Crianças;  

Dia 02 de julho de 2021  

Primero Momento   

Acolhida aos funcionários;   

A dinâmica 

Passo 1 – Dê a cada professor um pedaço de papel e então solicite que todos amassem o máximo que 

puderem suas folhas, chegando ao resultado de uma bolinha. 

Passo 2 – Quando todos tiverem terminado de amassar, peça para que desdobrem seus pedaços de papel, 

observando quantas marcas surgiram por esse processo. 

Passo 3 – O encerramento dessa dinâmica deve ser feito com um discurso pertinente de como todas as 

atitudes tomadas na vida se tornam uma marca que, mesmo desamassada, se mantém visível. Os 

professores precisam prestar muita atenção à maneira como se portam em sala de aula, assim como em 

relação à atenção dada aos seus alunos, visando, dessa maneira, criar marcas positivas, bons exemplos 

que os acompanharão para sempre. 

2 - Qual é a minha profissão? 

Objetivo: através de uma atividade descontraída, fazer com que os professores entendam que são os 

formadores de profissionais de inúmeras áreas, isso carrega uma grande responsabilidade, mas também é 

algo muito bonito. 

Materiais necessários 

 Papéis com nomes de profissões escritas como autor de novelas, engenheiro de aviões, 

astronauta, músico entre outros. 

Como fazer 

Os papéis com os nomes das profissões devem ser colocados dentro de um recipiente. 

Segundo Momento 
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Organização dos espaços da Instituição, separação dos matérias que serão utilizados. 

Dia 05 de julho de 2021 
 

Chegada das crianças na Instituição. 

 

 

 

Atividades desenvolvidas ao ar livre. 
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                                                            Berçário II na sala de aula.     

 

O primeiro dia do retorno das atividades presenciais aconteceu de forma muita tranquila, sem 

nenhum transtorno, tudo conforme o previsto.      

  

__________________________ 

Maria Nina Silva   

 Representante 

                                              Legal da Diretora Presidente 

 


