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I. APRESENTAÇÃO 

O Instituto Educacional Pintando o Sete entende a construção da Proposta Pedagógica 

como elemento essencial à organização das práticas pedagógicas. Assim, esse documento é 

elaborado com vistas ao alcance do que propõe e orienta os demais documentos relativos à 

Educação Infantil, no âmbito do Distrito Federal, sendo eles o Currículo em Movimento e as 

Diretrizes e Orientações Pedagógicas. 

  Se tratando do processo de construção e revisão desta Proposta, ela acontece de forma 

democrática com a participação da comunidade e dos profissionais do Instituto, a partir de 

pesquisas, debates, reflexões, observações e avaliações realizadas anualmente nas reuniões da 

Semana Pedagógica. As participações são as seguintes: diretora, coordenadora, professoras e 

monitores e demais colaboradores, como também nas reuniões bimestrais com os pais. Nesses 

encontros são apresentados e discutidos os projetos específicos que compõem o nosso trabalho, 

e as estratégias de avaliação para as aprendizagens, a partir daí então segue o princípio de serem 

organizadas dentro das necessidades da criança e das famílias.  

 Nesse sentido, entendemos que esta Proposta, se trata de um desenho, um esboço 

daquilo que pretendemos realizar nos tempos e nos espaços constituídos por todos nós, crianças, 

famílias e profissionais do Instituto.  

  Levando em consideração a participação da comunidade escolar neste ano de 2021, se 

deu através de formulários de pesquisas, dicas e sugestões que as famílias tiveram para que 

pudéssemos apresentar no ingresso da construção do PPP. Em se tratando também sobre os 

debates e discursões, os mesmos contribuíram com muitas reflexões para o ensino remoto e que 

foram traçadas em metas e ações para que todos fossem inseridos e garantissem o ensino a 

todos. 
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II – HISTORICIDADE DA INSTITUIÇÃO 

 

  O Instituto Educacional Pintando o Sete iniciou suas atividades na Região 

Administrativa da Fercal há quase três décadas e sua fundadora conhecida no entorno como 

Benedita Teixeira, recebia crianças da comunidade em sua casa com as mensalidades a baixos 

custos, isso facilitando aos pais que deixavam seus filhos pequenos para trabalhar e garantir o 

sustento de suas famílias.  

Com o aumento de crianças atendidas, percebeu-se a possibilidade de ampliar o espaço 

que, até então, era pequeno, mas mesmo assim muito bem aceito e procurado na região. Assim, 

as filhas de Dona Benedita Teixeira, Carla, Cleise e Clesia, todas formadas em Pedagogia, 

iniciaram essa fase de início do Instituto e dando continuidade a um sonho da família que 

procurava crescer no campo de trabalho realizando o atendimento da melhor forma possível à 

comunidade escolar. A organização do Instituto nesse formato particular, aconteceu até dia 31 

de dezembro de 2018.   

Apesar desse trabalho ter sofrido algumas dificuldades desde o ano de 2014 por 

questões financeiras, a intenção da Diretora era fechar as portas. Porém a professora Cláudia 

Cássia, que realizava trabalhos sociais no Instituto, sugeriu que a mesma continuasse realizando 

o trabalho de natureza social no espaço do Instituto. 

No ano de 2019, quando o Instituto já estava totalmente fechado e sem atendimentos, 

houve o início das tramitações legais para a formalização de uma parceria entre o Instituto, que 

agora também fazia parte da ONG Fazer Valer junto com a Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal.  

Assim, com a celebração do Termo de Colaboração 002/2019 o Instituto passou a 

atender 92 (noventa e duas) crianças em prédio próprio, no segmento creche conforme previsto 

no Plano de Trabalho e na Proposta de Enturmação aprovada pela UNIPLAT/Sobradinho em 

quatro turmas organizadas da seguinte forma:  

 Maternal “I” A: 22 crianças;  

 Maternal I “B”: 22 crianças;  

 Maternal II “A”: 24 crianças;  

 Maternal II “B”: 24 crianças. 
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Para o atendimento o Instituto conta com o seguinte Quadro Funcional: 

QUADRO FUNCIONAL 

 

 

 

     

 

 

QUANTITATIVO FUNÇÃO NOME DOS PROFISSIONAIS 

01 Diretor Pedagógico Carla Cristina Coelho de Oliveira Santos 

01 Coordenador Pedagógico Claudia Cassia Coelho de Oliveira Santos 

01 Secretário Escolar Hariadne Rodrigues da Silva 

 

04 Professoras Silvania Pereira Lino 

Ruth Jacobino dos Santos 

Thatiane de Aquino Costa Martins 

Biança Teixeira Alemar (substituta no momento) 

 

06 Monitoras Maria Kaueny Pereira Gomes 

Ludmylla da Silva Brito 

Clarisse Souza Gomes 

Barbara Sthefanny Silva dos Santos  

Ludimylla da Silva Brito 

Waldênia de Jesus Rodrigues de Sousa 

01 Nutricionista Vinícius Ribeiro Gomes 

01 Cozinheira  Raimunda da Costa da Silva 

01 Auxiliar de Cozinha Lucirene Ferreira Gomes Xavier 

01 Auxiliar Serviços Gerais Claudiomara Vitalina da Silva Alarcão 

01 Porteiro Cristhyan Gabriel de Oliveira Coelho 

01 Aprendiz Kessie Luise Coelho de Oliveira Santos  
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

ESPAÇOS FÍSICOS A SEREM UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: 

 

INSTALAÇÕES: 

● 01 sala de coordenação; 

● 01 sala de professores; 

● 01 sala de Secretaria / Direção; 

● 01 cozinha com depósito; 

● 02 banheiros infantis com (2 vasos em cada um - masculino e    feminino); 01 

Sanitário PNE - Adulto 

● 01 lavatório para as mãos; 

● 01 Depósito de material pedagógico; 

● 01 Área de atividades; 

● 04 salas de aula com espaço de leitura (interna); 

● 01 Área aberta (entrada da Instituição). 

 

ESPAÇOS FÍSICOS DA ESCOLA - BLOCO PEDAGÓGICO  

- 01 Pátio coberto / refeitório;  

- 01 Pátio aberto;  

- 01 Depósito Material Pedagógico   

- 01 Parque infantil;   

- 01 sala de leitura / brinquedoteca móvel (estante, livros, brinquedos, TV e etc.);   

BLOCOS DE SERVIÇOS: 

- 01 Lavanderia com depósito, tanque e Máquina de lavar; 

- 01 Área externa com parquinho; 

- 01 Central de GLP; 

- 01 Cozinha, 01 Bancada e 01 depósito de armazenamento de alimentos; 

- 01 Pia de lavagem de louças \ Panelas; 
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MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 

EXISTENTES OU A SEREM ADQUIRIDOS ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES, 

ACOMPANHADOS DE NOTA FISCAL DE ENTRADA OU DE AQUISIÇÃO: 

 

- 01 Armário de cozinha;  

- 04 armações de ferro armazenamento de caixotes;  

- 02 armários de aço médios; - 03 prateleiras de ferro para depósito;  

- 01 fogão industrial;  

- 01 geladeira; 

- 01 freezer;  

- 01 arquivo de aço c/ 04 gavetas grande;  

- 01 mesa grande redonda;  

            - 02 prateleiras madeira, 

            - 01 arquivo pequeno de aço c/ 04 divisórias; 

            - 01 mesa de computador média;  

            - 01 mesa redonda grande de madeira;  

- 131 cadeiras de crianças;  

- 131 mesas de crianças;  

- 06 mesas para professores; 

- 18 cadeiras para adultos; 

- 03 peças de brinquedo parque de ferro;  

- 01 casinha- estante de livro de madeira;  

- 01 cama elástica grande; 

- 01 aparelho de segurança cerca elétrica; 

- 03 ventiladores de parede;  

- 03 espelhos; 

- 02 climatiza dores;  

- 01 ventilador de pedal,  

- 01 máquina de encadernação;  

- 01 máquina plastificadora;  

- 01 aparelho de telefone;  

- (01 impressora e 03 notebooks pessoais); 

- 01 máquina de lavar; - 01 TV;  

- 01 computador;  
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RECURSOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS: 

 

- 92 toalhas de banho;  

- 100 lençóis;  

- 100 fronhas;  

- 100 travesseiros;  

- 99 colchonetes dormitórios;  

- 29 peças de tatames de E.V.A;  

- Brinquedos – (23 peças de pandeiros);  

- 24 trenzinhos;  

- 11 Blocos Lógicos;  

- 24 bolas médias; 

- 04 sacolas de lego com 300 unidades. (Todos adquiridos com o recurso); 

 

Adquiridos antes das atividades: 

- Coleções Paradidáticos; 

-  Coleções de apoio para os Planejamentos; 

- Coleções de Literatura Infantil.  

- Brinquedos: Cordas, placas pequenas de E.V.A, Boliche e Bolinhas de Gude entre 

outros brinquedos de pelúcia.  
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IDENTIFICAÇÃO 

 

 

Nome da Instituição  Instituto Educacional Pintando o Sete - Fazer Valer /FV 

Endereço:  Engenho Velho Quadra 02 S\N Setor Habitacional Fercal 

Sobradinho - DF 

Fone:  (61) 3454-1406   

E-mail:  pintandoosete85@gmail.com 

CEP:  73.150.010 

Nível de Ensino Ofertado: Educação Infantil 

Etapas / Modalidade: Creche 

Diretora: Carla Cristina Coelho de Oliveira Santos 

Secretária Escolar: Haridne Rodrigues da Silva 

Coordenadora Pedagógica  Cláudia Cássia Coelho de Oliveira Santos 

Nome Mantenedora:  Fazer Valer - FV 

Presidente:  Juarez de Sousa Vieira Filho 
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III. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

A COMUNIDADE 

O Instituto localiza-se na Região Administrativa da Fercal, e às margens da APA 

Cafuringa, é uma região muito rica em recursos minerais, como o calcário que vem contribuindo 

significativamente para o crescimento socioeconômico da região.  

Além disso, conta também com uma beleza geográfica e outras riquezas naturais e 

culturais que servem de atrações turísticas como: pequenas cachoeiras, grutas, cavernas, 

riachos, trilhas e áreas de preservação ambiental.  

Esta região tem uma realidade bem diferente das demais Regiões Administrativas do 

Distrito Federal, principalmente pela proximidade familiarizada entre os seus habitantes, a 

comunidade escolar e seus empreendedores regionais, que sempre estão empenhados em 

resgatar e preservar a diversidade cultural local, com diferentes ações, tais como:  

● Ações Sociais: credibilidade na evolução da Região com seus investimentos e 

aprimoramento de suas empresas (Rádio Comunitária, 98.1 FM regularizada, que presta 

serviços de utilidade pública aos diversos segmentos de toda Grande região); 

● Ações Culturais: Eventos da Cidade como a Folia de Reis, Folia do Divino, os 

Arraias, Grupos de Rezadeiras, Grupos de Catiras, Grupos de Cavalgadas, a tradicional 

Festa da Pamonha, a Feira de Empreendedores e de Produtores Rurais aos domingos, 

Feira Cultural (sexta feira – quinzenal), Campeonato Anual de Futebol Amador, Mini 

copas e o tradicional Aniversário da Cidade que se comemora no mês de setembro. 

Nessas épocas culturais, toda a população se une para comemorar tudo o que se tem de 

apreço e que alcançou para a comunidade durante todos esses anos de existência; 

A Fercal é uma cidade que vem crescendo bastante ao longo dos seus 64 anos, 

completados no dia 11 de setembro de 2020, é uma cidade que nasceu antes de Brasília e boa 

parte dos recursos naturais para a construção desta Capital são extraídos com grande riqueza 

desta região.  

Atualmente é a região geradora de maior número de impostos de todo o Distrito Federal, 

oriundos das grandes empresas produtoras de cimento, usinas de asfalto e derivados instalados 

na região, estas também dão preferência à mão de obra local.   

Os moradores da comunidade da região, vêm conseguindo diminuir muito o índice de 

desemprego por causa do apoio das empresas locais por darem preferência de trabalho para os 

moradores da própria cidade, mesmo assim as dificuldades apareceram com esta PANDEMIA. 
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Observando este novo formato de ensino não presencial, foi realizada uma pesquisa 

sobre a visão do ensino remoto e constatado a falta de domínio quanto aos meios tecnológicos 

por parte da equipe do Instituto, mas o trabalho avançou devido as grandes habilidades e 

competências da Coordenadora Pedagógica neste aspecto, sendo licenciada em artes visuais 

orientou e auxiliou com os tutoriais de gravação, edição, montagens, estruturação de roteiros, 

equipamentos, formatos, ambientes, cenários, sons, iluminação, produção, uso das plataformas 

entre outros. 

Desta forma, o intuito foi garantir sucesso e qualidade na forma de trabalho e oferecer 

acompanhamento as famílias nas aulas on-line, através do material impresso e apoio aqueles 

que não tiveram acesso à internet. 

QUADRO DEMONSTRATIVO POPULACIONAL  

Fonte: site oficial da Administração da Fercal – www.fercal.df.gov.br  

QUADRO DE PESQUISAS  

COMUNIDADES Nº DE FAMÍLIAS Nº DE HABITANTES 

Operários Rotativos das grandes e pequenas empresas Região 

Fercal  

-  2.850  

Queima Lençol  319  1.595  

Expansão – Alto Bela Vista    75    475  

Engenho Velho, Boca Lobo, Vila Azul Km 13           1.412  7.060  

Setor Manoel Baiano     63     315  

DF 150 km 11 e curvas  526  2.104  

Alto Bela Vista   597  2.204  

Boa Vista  612  2.485  

Bananal  612  2.448  

Córrego do Ouro e Batalha    58     390  

Catingueiro, Brocotó e Água Doce    98     490  

Ribeirão e Palmital    69     345  

Rua do Mato e Morada do Sol  502  2.510  

Lobeiral  102     510  

PA Contagem, Sonhém de Cima e Sonhém de Baixo  193     965  

Fercal Leste  456  2.280  

Fercal Oeste  471  2.355  

Chácaras e Fazendas  143     715  

TOTAL GERAL DE HABITANTES ............................................              32.096   
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A Fercal ainda contribui para o abastecimento de produtos agrícolas nas feiras da 

própria Região, Sobradinho I, Sobradinho II, Grande Colorado e CEASA. É composta por 14 

(quatorze) comunidades, das quais 06 (seis) são rurais e as demais urbanas.  

 

                AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO INSTITUTO 

O Instituto Educacional Pintando o Sete - Fazer Valer está inserido na realidade de uma 

comunidade urbana com vários comércios locais como: panificadoras, feiras, farmácias, 

papelarias, além de escolas, postos de saúde, igrejas, entre outros.  

Para a revisão deste documento, foi realizada pesquisa através de forma não presencial, 

e mediante formulário do google realizado com as famílias atendidas, a fim de mapear algumas 

características importantes do público que compõem nossa comunidade. Conforme pesquisa 

realizada o Instituto dá voz a família conhecendo assim sua realidade, o que ajudará em muito 

com o desenvolvimento integral das crianças nas práticas pedagógicas. 

Segue gráficos abaixo: 
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Como informação adicional ressaltamos que a maior parte das crianças atendidas no 

Instituto são filhos de trabalhadores e trabalhadoras assalariados e pais sem emprego fixo que 

fazem alguma atividade informal para o sustento familiar. 
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Algumas famílias participam de projetos sociais desenvolvidos por ONG’S, são 

beneficiados pelo Bolsa Família, conforme evidenciado no gráfico, e assim a renda familiar 

necessita de complementação financeira para o bem-estar das crianças. Ainda é perceptível o 

desejo por mais espaços de lazer e cultura onde possam desfrutar momentos prazerosos com 

segurança junto aos seus familiares.   

Destacamos que o Instituto desenvolve várias atividades culturais e artísticas na área de 

dança, teatro, grafite e artesanato, estas atividades e ações sociais são para beneficiar a própria 

comunidade escolar, acontecem dentro do Instituto e são para o público de crianças, 

adolescentes e adultos. Seguem algumas ações realizadas ao longo do ano: Distribuições de 

cestas, verduras, frutas entre outros, desta forma podemos diminuir os impactos causados pela 

falta de emprego em garantir o alimento para as famílias. O Instituto tem parceria com o Mesa 

Brasil, sendo assim elas vêm montadas, prontas para serem entregues as famílias de baixa renda, 

em seguida as famílias são convocadas para recebimento. 

No decorrer deste ano de 2021, assim como foi no ano de 2020, devido à Pandemia de 

Coronavírus o Instituto irá atuar com o ensino não presencial, continuará também com ações 

voltadas para alimentação como: cestas, lanches e cestas verdes e, desta forma, colaborar com 

a redução dos impactos causados pela pandemia da Covid-19. 

 

IV- FUNÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO 

  

O Instituto Educacional Pintando o Sete – Fazer Valer entende sua função como espaço 

de garantia de aprendizado das crianças, levando-as a serem capazes de pensar e refletir para 

tomadas de decisões, como também apresentá-las ao mundo novo de modo que elas sejam 

capazes de lidar com as relações sociais percebendo-se como constituintes e constitutivas dessas 

relações.  

  Assim, a partir da concepção das crianças como sujeitos históricos e das características 

das famílias que compõem a nossa escola, o instituto se propõe a ser um espaço que possibilite 

o acesso, a construção e a socialização do conhecimento produzido, se caracterizando como um 

espaço de transformação social, levando a criança a ser um agente transformador que busca 

uma sociedade justa, solidária e valorizando sua cultura. Isso se dá a partir da oferta de uma 

Educação infantil de qualidade e profissionais devidamente qualificados no acompanhamento 

educacional e emocional. 
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V- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

  

  A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica conforme regulamentado 

pela LDB que define e organiza no âmbito legal a Educação Brasileira. Assim, percebemos a 

educação como direito de todos.  

No que se refere aos princípios que orientam a nossa Proposta Pedagógica, destacam-

se estes apontados no Currículo em Movimento do Distrito Federal para a Educação Infantil, 

são eles:  

Princípios Éticos: em nossa prática se referem às normas comportamentais preparando 

as crianças para o exercício da cidadania;  

Princípios Estéticos: referem-se à imaginação e criatividade vindas de manifestações 

culturais artísticas;  

Princípios Políticos: referem-se à valorização no que se diz aos direitos da cidadania e 

o pensamento crítico; 

A partir disso busca-se promover através das vivências uma construção de identidade a 

partir da percepção da diversidade e coletividade, e de modo que as crianças possam ampliar 

seus repertórios de saberes valorizando em si suas criações. 

Assim considerando a unicidade entre a teoria e a prática pedagógica, os Inter campos 

e a percepção de que o processo de aprendizagem e desenvolvimento são únicos, consideramos 

as crianças como protagonistas e como sujeitos ativos que expressam suas opiniões, 

pensamentos e sentimentos de forma crítica e reflexiva. Evidenciando dessa forma, o 

desenvolvimento infantil se formalizar em perspectiva da integralidade e da indissociabilidade 

do educar e cuidar, e do brincar e interagir.   

           A Criança aprende e se desenvolve através das vivencias, nas relações no cotidiano e 

suas aprendizagens, devem apoiar nos direitos de conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e se conhecer. Com Base nos princípios básicos da Educação Infantil e direitos de 

aprendizagem que visam Diretrizes curriculares (DCNEI) e demais documentos normativos que 

fundamentam a legislação. Nesse processo despertará na criança a sua personalidade 

aperfeiçoando a partir dos vínculos afetivos, justiça e solidariedade e dentro da necessidade da 

criança, respeitando sempre suas fundamentações que norteiam quanto a estes.    

         As práticas pedagógicas baseiam-se no ensino lúdico, com propostas de atividades mais 

criativas e atrativas, como também dinâmicas. Para esta faixa etária da educação infantil, 

destacamos que não se pode restringir o trabalho pedagógico às brincadeiras. Cabe ao professor 
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elaborar estratégias para o desenvolvimento das aprendizagens através do brincar, pois 

entendemos que, desta forma, as crianças se desenvolvem em vários aspectos, estimulando o 

raciocínio, proporcionando o prazer de aprender e também a lidar com a superação das 

dificuldades. O brincar está relacionado a comunicação e à expressão.   

          Segundo Piaget (1978): “as atividades lúdicas são o berço obrigatórios das atividades 

intelectuais da criança.”   

           Podemos ainda destacar a importância dos jogos; essa prática desenvolve nas crianças 

experiências de perdas e ganhos, pois as mesmas vivenciam e reconhecem que em todos os 

jogos existem regras e elas acabam aprendendo a lidar com estas regras. O jogo está relacionado 

a função social, pois ele pode ser inserido nas rotinas de estudo, por exemplo. Cabe aos docentes 

estabelecerem tempos e regras para essa utilização.   

          Para Vygotsky, a brincadeira pode ter papel fundamental no desenvolvimento das 

crianças, segundo sua fala, “O jogo da criança não é uma recordação simples do vivido mais 

sim a transformação criadora das impressões para formação de uma nova realidade que 

responda as exigências e inclinação dela mesma” (Vygotsky).   

           Através dos jogos a criança forma suas estruturas mentais e passa de um estágio mais 

simples para um mais avançado em suas experiências. A prática dos jogos leva a pensar em 

como lidar com perdas e ganhos, pois as crianças podem vivenciar as regras comportamentais 

e intelectuais através das atividades lúdicas propostas e despertar a criatividade, a imaginação 

e habilidades para solucionar problemas. Isso é bem visível nas atividades propostas, no brincar, 

nas interações, nos jogos de faz de conta, entre outras atividades planejadas intencionalmente.   

            A Proposta Pedagógica do Instituto Educacional Pintando o Sete Fazer Valer – FV 

prioriza qualidade nas vivências culturais, despertando nas crianças práticas voltadas para 

várias manifestações como as artes visuais e seus segmentos como: leituras de obras de artes, 

danças, expressões corporais, faciais, musicalização com instrumentos musicais reais e de 

brinquedos como também de musicalização de histórias, utilizando vários recursos estruturados 

e não estruturados. Levamos em consideração também os princípios de qualidade de uma 

educação transformadora propondo novas experiências. Acreditamos que desta forma possa-se 

desenvolver o respeito pelas diferenças, as construções de conhecimento com atitudes 

favoreçam os valores e que produz indivíduos solidários, éticos e participativos de acordo com 

os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento do Distrito Federal que também traz essa 

reflexão a respeito do desenvolvimento infantil.   

           Segundo Vygotsky (2008): “a brincadeira cria a chamada zona de desenvolvimento 

iminente, impulsionando a criança para além do estágio de desenvolvimento que ela já atingiu”. 
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Para ele, o brincar libera a criança das limitações do mundo real, permitindo que ela crie 

situações imaginárias. Destacamos que as crianças aprendem brincando e é nas interações que 

elas se desenvolvem tendo contato com várias faixas etárias, contato com diversos tipos de 

materiais, brinquedos e explorando as possibilidades onde são desenvolvidas as propostas para 

essas vivências. Cabe a equipe do Instituto e aos adultos propor para as crianças atividades 

voltadas para essas práticas de forma que a mesma assimile esse aprendizado. 

 

VI – MISSÃO DO INSTITUTO 

  

O Instituto Educacional Pintando o Sete Fazer Valer – FV tem como missão promover 

ambientes e espaços que possibilitem a construção da identidade/autonomia surgindo a partir 

da interação e socialização da criança ao meio em que se convive: social, familiar e escolar. 

Busca-se também possibilitar espaços coletivos de aprendizagem e desenvolvimento, ancorados 

no educar e no cuidar para que as crianças atendidas possam analisar e interpretar suas 

realidades visando, contudo, a transformação social e o bem-estar coletivo.  

Diante dos fechamentos das escolas e o enfrentamento do novo coronavírus, houve a 

necessidade do Instituto em adequar-se, desta forma, trazer meios de evitar os prejuízos quanto 

aos aspectos do desenvolvimento da criança garantindo que no direito de ensino há espaço de 

adequações as aulas e aos meios tecnológicos. 

  

 

VII - OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS 

  

I. Proporcionar condições para que a criança satisfaça suas necessidades e aptidões, vindas 

através de uma educação livre e espontânea, ao mesmo tempo em que recebe estímulos para 

formação de hábitos de estudos e trabalhos produtivos de forma que ela tenha possibilidade de 

criar os caminhos para estes anseios;  

II. Proporcionar condições de entendimento onde a criança perceba sua interação 

participativa de direitos e deveres em um conjunto na sociedade em que está inserida;  
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III. Proporcionar condições para o desenvolvimento da pesquisa científica, da preservação 

da cultura e do meio ambiente e o fortalecimento da unidade nacional e solidariedade entre os 

povos;  

IV. Promover uma aprendizagem prazerosa e motivadora na educação escolar e dentro da 

realidade do ensino não presencial;  

V. Oferecer caminhos de informações onde a educação escolar é vista como um 

seguimento de etapas para se alcançar o trabalho e as práticas sociais, ou seja, envolver a criança 

nesta visão profissional e diante das situações atuais.  

VI. Promover aulas lúdicas de forma que as famílias se sintam inseridas no processo de 

avaliação. 

 

            VIII - OBJETIVO GERAL 

  

Desenvolver e atribuir possibilidades através de ações com atividades lúdicas para o 

crescimento e desenvolvimento integral das crianças em aspectos sociais e intelectuais. 

Valorizar as potencialidades quanto a superação de situações difíceis, de atividades e 

brincadeiras que propiciem reconhecimento e elevação da autoestima/interação das crianças a 

partir do cuidar e educar junto às famílias e Instituição. Especialmente neste ano atípico de 

2021, esse objetivo será focado e adequado para às necessidades do processo do ensino remoto.   

 

      

  IX - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Oportunizar formação pessoal e social, favorecendo prioritariamente os 

processos de construção da identidade e autonomia da criança;  

• Oferecer conhecimento de Mundo, experiências para construção das diferentes 

Linguagens pelas crianças e para as relações que estabelecem com os objetivos de 

conhecimento envolvendo movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, 

natureza, sociedade e raciocínio matemático;   

• Valorizar a relação adulto/criança e criança/criança, para o desenvolvimento da 

sua autonomia;  

• Proporcionar à criança um conhecimento matemático que favoreça o 

desenvolvimento do seu raciocínio lógico concretamente;   
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• Promover a vinculação do discurso oral com o texto escrito;   

• Promover a integração do grupo, a socialização das crianças e o 

desenvolvimento psicomotor (coordenação motora ampla, fina e coordenação viso 

motora);  

• Organizar atividades para que a criança amplie seus conhecimentos na 

compreensão de mundo no qual está inserida;   

• Desenvolver o espírito de amizade, companheirismo e solidariedade;   

• Estimular o reconhecimento do próprio corpo e aceitação das suas diferenças 

existentes entre os colegas;  

• Promover momentos para observação e exploração do meio ambiente;  

• Ampliar a comunicação;  

• Propor ações visuais, verbais, corporais e escritas nas diferentes relações sociais;   

• Levar a criança a perceber e a entender as diferenças existentes no meio social;   

• Orientar as crianças sobre a importância da higiene e necessidade de uma boa 

alimentação para garantir uma vida saudável;   

• Incentivar a curiosidade natural, estimular as atitudes científicas, investigativas 

e questionadoras;   

• Proporcionar trocas de brinquedos entre as crianças integrantes no ambiente não 

presencial;   

• Descobrir e explorar o seu corpo, utilizando-o como meio de comunicação e 

expressão.  

  

X – FUNDAMENTOS TEÓRICOS - METODOLÓGICOS 

O Instituto tem como orientação teórica e metodológica princípios elencados na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação e os pressupostos apresentados no Currículo em Movimento da 

Educação Infantil do DF, as Orientações Pedagógicas, os Indicadores de Qualidade e demais 

documentos relativos a Educação Infantil. 

Nas nossas ações e práticas pedagógicas percebemos que as crianças trazem consigo as 

suas particularidades e em seu processo de desenvolvimento a sua integridade. Assim partimos 

da concepção da criança como um sujeito ativo e participativo, uma vez que essas concepções 

se baseiam na perspectiva histórico cultural, e que na verdade, visam ampliar o 

desenvolvimento da autonomia a partir das práticas sociais.  
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Dessa forma a criança aprende e se desenvolve, e através das vivências com as relações 

do cotidiano são apoiadas em seus direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar 

e conhecer-se, conforme orienta a Base Nacional Comum Curricular. Sendo este processo muito 

abrangente em que a criança desperta a sua personalidade, ela também se aperfeiçoa a partir 

dos vínculos afetivos, garantindo a sensibilidade de justiça e solidariedade.  

  As práticas pedagógicas baseiam-se no ensino lúdico, na brincadeira e nas 

apresentações propostas de atividades criativas, atrativas e dinâmicas. Cabe ao professor 

elaborar estratégias que desenvolvam a aprendizagem através do brincar, pois assim 

entendemos que, desta forma, as crianças em seus variados aspectos são direcionadas e 

estimuladas ao raciocínio, proporcionando então o prazer de aprender e a lidar com a superação 

nas dificuldades. 

Segundo Vygotsky: “o jogo da criança não é uma recordação simples do vivido, mas 

sim a transformação criadora das impressões para formação de uma nova realidade que 

responda às exigências e inclinação dela mesma”. Percebemos então no trabalho da Educação 

Infantil que a brincadeira e o jogo têm papéis fundamentais.  

Ainda na perspectiva de Vygotsky, a brincadeira pode ter um papel fundamental no 

desenvolvimento da criança seguindo a ideia de que o aprendizado se dá através das interações, 

contudo pontua que “a brincadeira cria a chamada zona de desenvolvimento iminente, 

impulsionando a criança para além do estágio de desenvolvimento que ela já atingiu” 

(Vygotsky). Assim, destacamos que as crianças aprendem brincando e é nas interações que elas 

se desenvolvem. 

Para que isso ocorra de forma natural, cabe a equipe do Instituto e aos adultos 

proporcionarem as crianças atividades voltadas para essas práticas. Por isso é importante levar 

em consideração a intencionalidade educativa, já que esse aspecto tem um papel ativo e 

determinante no desenvolvimento cognitivo.  

Vygotsky retrata que o professor precisa conhecer os alunos para ensiná-los a pensar e 

proporcionar situações em que eles exercitem a criticidade e a criatividade.  

A partir desses fundamentos nossa proposta de trabalho prioriza a qualidade nas 

vivências culturais, oportunizando às crianças várias experiências voltadas as manifestações de 

artes visuais e seus segmentos: leituras de obras de artes, danças, expressões corporais, faciais, 

musicalização com instrumentos, musicais reais e de brinquedos, como também de 

musicalização de histórias utilizando recursos estruturados e não estruturados.  

Acreditamos que desta forma é possível auxiliar as crianças no desenvolvimento do 

respeito pelas diferenças, construção de conhecimento e valores para a formação de indivíduos 
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solidários, éticos e participativos de conformidade com os pressupostos teóricos do Currículo 

em Movimento do Distrito Federal. 

 

XI - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DO INSTITUTO 

  

Seguindo os documentos norteadores da SEEDF, a Instituição faz o acompanhamento 

pedagógico das crianças garantindo a observação crítica e criativa das atividades nas 

brincadeiras e nas interações. 

A organização do trabalho pedagógico se dá a partir da organização das turmas, 

conforme as idades e sistematização de uma rotina que busca privilegiar os espaços de 

aprendizagem das crianças. Nessa organização, o Instituto apresenta 04 turmas, com 

atendimento em tempo integral e horário de 07:30hs às 17h:30min. Na perspectiva do ensino 

remoto, os atendimentos às famílias ocorrerão diariamente de forma não presencial, com 

soluções pontuais e de acordo com a necessidade e especificidade de cada criança/família.  

Serão desenvolvidas apresentações com várias opções de campos de experiências para a 

realização das atividades: Vídeo aulas postadas nas plataformas digitais, nos grupos de 

WhatsApp e material impresso para as famílias que não tem acesso à tecnologia citadas e para 

estas, serão solicitadas as devolutivas das atividades propostas. Essa devolutiva será de acordo 

com a realidade de cada família, tanto em entregas dos vídeos, quanto as fotos ou áudios que as 

crianças realizarem em casa a cada 15 dias. 

  As atividades que serão desenvolvidas têm como base o Currículo em Movimento da 

Educação Infantil e as Orientações Pedagógicas e conforme já apresentado neste documento, 

as atividades serão organizadas de modo a aperfeiçoar o uso do espaço e do tempo, sempre 

considerando o objetivo de proporcionar o desenvolvimento integral e a autonomia da criança. 

Por isso é imprescindível pensar os tempos, os ambientes e os materiais como aspectos 

primordiais que compõem a rotina desse contexto educativo.   

Em diagnóstico realizado no atual momento em que estamos todos ainda inseridos no 

contexto da Pandemia do Coronavírus, há a necessidade de adequarmos a organização 

pedagógica no que tange ao acesso aos meios tecnológicos como: WhatsApp, plataforma e 

material impresso para as famílias que não tem condições de acessar os meios digitais. Com 

isso a Instituição, profissionais, pais e crianças tiveram que se adequar aos meios e espaços em 

casa e na instituição para garantirem o ensino remoto, mesmo com muitas dificuldades para 

todos os envolvidos. Todos os dias da semana os professores apresentarão vídeos aulas 
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interativas e apenas uma vez ao dia os pais realizarão as atividades com as crianças. Lembrando 

que as aulas terão dias determinados para (professores, Nutricionista e Monitores com as 

atividades vespertinas). Os pais, através das pesquisas realizada por meio do formulário do 

google, conforme fotos em anexo, optaram pelo uso de WhatsApp. O Instituto adotará a 

metodologia ativa para as aulas remotas, desta forma irá procurar garantir o processo de ensino 

e aprendizagem previsto na base nacional comum curricular (BNCC pg. 38). 

Materiais: Os materiais utilizados serão sempre pensados e planejados para a promoção 

do aprendizado, sendo eles compreendidos como objetos, livros ou impressos de modo geral, 

brinquedos, jogos, papéis, tecidos, fantasias, tapetes, almofadas, massas de modelar, tintas, 

madeiras, gravetos, figuras, ferramentas, dentre outros.  

Esses materiais podem ser recicláveis ou reutilizáveis, industrializados ou artesanais de 

uso individual e/ou coletivo, sonoros, visuais e/ou manipuláveis, de diversos tamanhos, cores, 

pesos e texturas e com diferentes propriedades. Assim a intenção do uso desses materiais é dar 

à criança oportunidades de transformar e criar por meio deles. Vale destacar que a criança como 

produtora de cultura por meio da interpretação e releitura fazem parte do mundo e das coisas 

que estão à sua volta, abrindo possibilidades de novos conhecimentos e aprendizagens. No 

contexto do ensino remoto procuraremos adequar os materiais que estejam disponíveis pelas 

famílias de forma que não comprometam a intencionalidade do trabalho que será desenvolvido 

com as crianças criando espaços para realização de suas atividades. 

Ambientes:  é fundamental que a criança tenha um espaço seguro e organizado 

conforme seus interesses, necessidades e especificidades. Além disso, eles devem ser diversos 

em suas possibilidades de uso e composição, como na variedade do mobiliário das cores entre 

outros. Cada família será orientada a adaptar o ambiente familiar dentro de suas possibilidades 

para desenvolver as propostas do ensino remoto. 

Tempos: Quando a criança tem a oportunidade de participar de situações cotidianas que 

lidam com duração, periodicidade e sequência, ela consegue antecipar fatos, fazer planos e 

elaborar sua noção de tempo. E isto é importante considerar nas necessidades e interesses das 

próprias crianças, ou seja, o tempo destinado às atividades precisam ser organizados a partir de 

suas manifestações, em relação às brincadeiras, momentos de descanso e de outras questões que 

permeiam a organização do trabalho pedagógico dentro do contexto da Educação Infantil.  

A rotina é apenas um dos elementos que compõem o cotidiano e abrangem a recepção, 

roda de conversa, calendário, clima, alimentação, higiene, atividades de pintura e desenho, 

descanso, brincadeira livre ou dirigida, narração de histórias, entre outras ações. Nos 

planejamentos de aulas, as professoras consideram estes elementos de materiais, espaços e 
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tempos, bem como os sujeitos que estarão envolvidos nas atividades, pois tudo deve adequar-

se à realidade das crianças. No período da manhã são feitas atividades pedagógicas e acolhidas, 

já no período da tarde ocorrem as atividades vespertinas, educação nutricional com vídeo para 

as crianças com estímulos quanto ao repouso e banho, e as práticas sociais também envolvem 

as necessidades vitais. Segue abaixo a rotina diária:  

ROTINA DIÁRIA REMOTO   

ATIVIDADE HORÁRIO RESPONSÁVEL 

Acolhida (manhã com monitores)  07hs e 30min Monitoras   

Atividade pedagógica      08hs e 20min Professores e monitores   

Higienização e almoço   11hs e 30min Monitores e professores 

Escovação e hora do sono  11hs e 40min A partir de 11hs e 30min.   

Atividade vespertinas terças   15hs Monitores   

Vídeo educação nutricional 

(Nutricionista) 

A partir de 13hs 

e 30min 

 Nutricionista 

Saída com chamadinha  17:30 hs  Professores  

 

Práticas Sociais: As práticas sociais também são ações educativas que promovem 

aprendizagem e desenvolvimento e que se aprendem na cultura constituindo afetos, interações, 

conhecimentos e saberes. Remotamente iremos oferecer às famílias brincadeiras dirigidas, 

direcionamentos para aproveitar a hora do banho e da alimentação para construir experiências 

positivas com as crianças e todas as demais atividades propostas serão de maneira que a família 

propicie ao máximo experiências de aprendizagens com as crianças sempre devidamente 

orientadas pelos professores e monitores. A alimentação, brincadeiras, higiene, controle 

corporal, repouso e descanso, recepção e despedida das crianças, entre outros, também são 

conhecimentos que precisam ser problematizados e orientados por todos os profissionais das 

Instituições que ofertam Educação Infantil (BARBOSA, 2009).  Elas acontecem diariamente 

no final do dia através de chamadinhas, despedidas e alertas para aqueles que não realizaram as 

devolutivas.  

Alimentação: Todas as atividades na Educação Infantil envolvem o cuidar e o educar. 

Portanto na hora das refeições, os profissionais que acompanham as crianças como o 

Nutricionista, estará realizando o acompanhamento das mesmas, informando-as sobre a 

importância da alimentação saudável, do auto servir, ao modo de sentar-se à mesa, como utilizar 

os talheres, em mastigação correta, entre outras práticas sociais. Aproveitando ainda esse 

momento de rotinas e sobre os hábitos de higiene para orientar as crianças e estimulá-las durante 
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as refeições, a forma como culturalmente nossa sociedade se porta durante as refeições e aos 

cuidados para não desperdiçar os alimentos oferecendo outras orientações de conscientização 

intencionalmente elaboradas pelo nutricionista e pelos professores mesmo no ensino remoto 

essas práticas foram desenvolvidas com as famílias.  

Sono: Mesmo na forma de ensino remoto foi percebido nas crianças as necessidades 

diferentes, inclusive de sono, e isso precisa ser respeitado. No contexto da escola em casa, as 

crianças não precisam dormir no mesmo horário ou ter o mesmo tempo de sono. Algumas 

precisam dormir de uma a duas horas, outras necessitam somente de momentos de descanso, 

relaxamento, um pequeno cochilo e há ainda aquelas que não dormem. A criança deve dormir 

ou ficar acordada porque sente vontade para tal, e pensando na necessidade de atender aquelas 

que dormem, que descansam e das que não dormem, é feita uma organização com as famílias 

para que relatem o momento delas no aspecto de sua indisposição em realizar as atividades. 

Banho: O banho é um ato de afeto que deve ser feito com calma. É um momento 

precioso porque o adulto interage individualmente com a criança. Esse momento deve ser de 

conversas e de brincadeiras com a água, para que as crianças pequenas e bem pequenas 

comecem a exercitar a autonomia em sua higiene pessoal. Foi desenvolvido o projeto higiene e 

as crianças com as famílias foram estimuladas a realizar as práticas de escovação de forma a 

entender a rotina e necessidades de cada um. 

  

           COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 A organização do trabalho pedagógico para os Professores nas Coordenações 

Pedagógicas, perfaz um total de 5 horas distribuídas em 2 vezes na semana (segundas e quartas-

feiras). Esses momentos são destinados a elaboração dos planejamentos pedagógicos, assim 

como para a formação continuada dos profissionais. A carga horária semanal dos professores é 

de 40 horas distribuídas em 8 horas de efetivo trabalho. O monitor também tem o momento de 

coordenação pedagógica, semanalmente com 01 hora de duração nas quintas-feiras, para 

receberem orientações no que diz respeito aos procedimentos das atividades recreativas 

vespertinas. 

As coordenações pedagógicas acontecerão de forma remota por meios tecnológicos do 

MEET, Formulários do google, vídeos, grupo privado e no Facebook. Mantendo assim os 

recursos para utilização de: textos, vídeos, dinâmicas, entre outros. Serão debatidos temas a 

partir da realidade da comunidade escolar, com os seguintes enfoques:  - Como realizar o 

trabalho educativo com excelência? - Como inserir a comunidade escolar na escola com a 
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finalidade de reforçar os vínculos de pertencimento e união entre família/escola? - Como 

otimizar o tempo e as ações pedagógicas?   

A Equipe Gestora mantém contato direto com os profissionais e em seus momentos 

específicos de organização do trabalho pedagógico; assim como no cotidiano dos grupos de 

aulas do WhatsApp e plataformas com o objetivo de ofertar uma educação de qualidade e 

igualitária para todos os inseridos no Instituto. Mantendo também priorizar a inovação e 

transformação da educação, visando sempre acolher as propostas que agreguem qualidade ao 

ensino e promovam as aprendizagens.  

Como parte do trabalho pedagógico do Instituto, desenvolvemos anualmente o Projeto 

da Plenarinha promovido pela SEEDF e que aliás aconteceu de forma remota, através das 

musicalidades nas infâncias inseridas dentro das acolhidas. Foram de extrema importância esses 

momentos, pois a música abrangeu os campos de experiência através dos objetivos de 

aprendizagens da BNCC e do Curriculum em Movimento no que se refere a: o eu, o outro e o 

nós; corpo, gesto e movimento; escuta, fala, pensamento e imaginação; traços, sons, cores e 

formas; espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Com essas práticas serão 

desenvolvidas a sensibilidade, a criatividade e o ritmo, contribuindo muito para a 

movimentação da criança. 

 

ATRIBUIÇÕES DO 

COORDENADOR 

PEDAGÓGICO  

AÇÕES DESENVOLVIDAS AO LONGO DO ANO  

 

- Estimular, orientar e 

acompanhar a equipe de 

profissionais docentes nas 

atividades pedagógicas;  

 

- Orientações e leitura de (RDIAS) como realização de Conselho de Classe; 

- Realizações das Coordenações Pedagógicas; 

- Propor formações continuadas de forma remota; 

- Contato com as famílias de forma remota e presencial para entregas de 

atividades impressas; 

- Acompanhamento dos planejamentos e Registros avaliativos; 

- Observações nos grupos e plataformas e Relatórios semanais; 

- Guias pedagógicos e atividades para o período remoto; 

- Buscas ativas aos meios tecnológicos através de tutoriais; 

- Elaboração de seu próprio cronograma e planejamento. 
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- Orientar professores e 

monitores em ações conjuntas 

de planos de aulas. 

Oferecendo um aprendizado 

de sucesso de modo a 

promover formação 

continuada;  

- Organizar plano para a formação continuada em temas pertinentes as práticas 

educativas, pautas para as formações; reservar momentos para o estudo, reflexões 

e avaliações formativas desenvolvidas; 

- Construir pautas e calendários para as reuniões de formações continuadas; 

- Previamente construir recursos para as realizações dos encontros; 

- Reservar momentos para estudos e reflexões com aprofundamento nas 

temáticas e teorias a serem desenvolvidas;  

- Definir atribuições em tempo de pandemia, 

 

- Articular e trabalhar com o 

diretor para garantir que as 

ações sejam dentro do 

indicador de qualidade.  

 

- Construção, elaboração e implementação do Projeto Político Pedagógico; 

-  Discutir e traçar metas com ações para o desenvolvimento escolar; 

-  Elaborar construção do calendário escolar com base no calendário das 

parceiras, destacando as datas importantes para não comprometer as atividades 

previstas no calendário das mesmas; 

 - Articular propostas e ações na elaboração das rotinas de trabalho e dentro das 

necessidades das crianças; 

- Elaborar planejamentos como também cronogramas voltados para as 

articulações e dentro do contexto atual.  

 

 

XII – CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

O Regimento Interno e Escolar do Instituto segue as estratégias de avaliação aprovadas 

pela Rede de Ensino Pública da SEEDF. Assim, a avaliação se caracteriza por ser formativa e 

oportuniza o acolher, apreciar, avaliar o que se ensina e o que se aprende buscando sempre: 

“Avaliar para incluir, para aprender e aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa 

adotada”. (Currículo em Movimento).  

Por isso, entende-se que os instrumentos/procedimentos pelos quais as análises 

qualitativas se sobrepõem àquelas puramente quantitativas, torna mais justo o ato avaliativo. 

Dessa forma, decorre-se um olhar e uma intervenção humana em que os sistemas 

computadorizados, por si só, não são capazes de atingir.  Em consonância com as diretrizes, os 

profissionais do Instituto entendem que o sistema de avaliação é, sem equívocos, um 

componente essencial no processo de ensino e aprendizagem, pois comporta análises 
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específicas em que se referem ao desempenho dos indivíduos envolvidos, com vistas a 

redirecionar ou modificar as ações pedagógicas.   

Nesse sentido, a avaliação no Instituto fundamenta-se nas seguintes ferramentas: 

● Observação diária através das devolutivas das crianças de forma remota, vídeos, 

áudios, depoimentos das famílias, e atividades impressas a concluir: A avaliação ocorre 

a partir do olhar clínico dos educadores, os registros diários sobre o desenvolvimento 

das crianças, são elaborados em documento próprio da Instituição e onde se analisa as 

suas conquistas, dificuldades e possibilidades de trabalho; 

● Portfólio de atividades: composto pelas produções das crianças a partir de 

diferentes suportes como o desenho, a colagem, a pintura entre outros; 

● Exposição de trabalhos: momento de socialização com toda a comunidade do 

Instituto envolvendo demonstrações de produções feitas pelas crianças, e de modo que 

as próprias possam perceber e valorizar suas capacidades e as de seus colegas; 

● Relatório Descritivo Individual do Aluno (RDIA): é a síntese de todo o 

acompanhamento de desenvolvimento das crianças, é fundamentada nos registros da 

Observação Diária, nas produções para o Portfólio de Atividades, e nos espaços das 

Exposições de Trabalho nos grupos. Esse registro tem como base o desenvolvimento da 

criança e consiste em valorizar todos os aspectos relacionados ao progresso gradativo 

da criança na sua totalidade;  

● Através de formulários e relatos das famílias; 

 Para a socialização e discussão do desenvolvimento das crianças são realizadas 

periodicamente reuniões com as famílias, especificamente quatro vezes ao ano, e de forma não 

presencial no final de cada bimestre. Essas reuniões têm como objetivo o compartilhamento 

dos RDIAS produzido pelos professores e apresentadas com as famílias.  

Como parte desse processo, o Conselho de Classe é um espaço coletivo de apreciação 

do desenvolvimento da criança e de estratégias educativas adotadas que acontecerão de forma 

online através de coletivas. É um momento de trazer reflexões avaliativas e meios estratégicos 

para o processo de desenvolvimento da criança. 

No que se refere à  escuta, esta deverá atentar-se às impressões das famílias bem como 

às temáticas das reuniões realizadas com elas. Constituem assim a avaliação Institucional no 

Instituto que tem por objetivo verificar os pontos fortes e fracos do serviço prestado e para que 

sejam traçadas estratégias de melhorias no atendimento. 
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Neste ano atípico de 2021, e com as atividades mediadas por tecnologias, o processo de 

avaliação teve um diferencial, que foi contar diretamente com o envolvimento e a participação 

das famílias no processo de desenvolvimento e avaliação para o apoio às crianças.  

 

XIII - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO INSTITUTO 

  

Neste espaço, cabe uma breve consideração sobre as possíveis denominações que o 

currículo pode comportar em relação à organização do trabalho pedagógico: atividades, temas 

geradores, projetos, vivências, entre outras. O importante é que essas estratégias sejam passíveis 

em atribuição por parte das crianças, e não sirvam somente apenas para mantê-las ocupadas ou 

controladas e afastando-as das experiências de vivenciar seu protagonismo infantil no processo 

educativo. 

Nesse sentido, a Organização Curricular do Instituto fundamenta-se no Currículo em 

Movimento da Educação Infantil, na BNCC e tem também como referência o Calendário 

Escolar das Instituições Parceiras. Além disso, a equipe pedagógica, tem como norte para a 

organização curricular, os projetos propostos pela SEEDF: 

● Circuito de Ciências;  

● Semana de Educação para a Vida; 

●  PNAIC;  

● Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos 

alunos com Necessidades Educacionais Especiais; 

● Plenarinha. 

● Projeto Alimentação 

● Projeto Brincar 

Toda organização curricular fundamenta-se nos Campos de Experiências apresentados 

pelo Currículo em Movimento: o eu o outro e o nós; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, 

pensamento e imaginação; espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

A partir disso, cabe ao educador observar cada necessidade de sua turma e trabalhá-la 

de acordo com a idade e desenvolvimento cognitivo esperado. Esse retorno acontece através do 

manuseio de materiais concretos e experiências vividas no cotidiano.  

A metodologia de ensino utilizada no Instituto se baseia também nas manifestações 

artísticas e culturais através das artes, levando em consideração que a mesma é uma ferramenta 

que contribui para o desenvolvimento da criança em seu processo de ensino e aprendizagem. 
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Assim, busca a espontaneidade em produções plásticas, em cenas coletivas na música através 

dos sentimentos, nas expressões artísticas, jogos, brincadeiras e evidenciando os Direitos de 

Aprendizagens propostos pela BNCC.  

Como parte dessa organização, os Eixos Transversais do Currículo em Movimento 

permeiam as atividades pedagógicas, considerando principalmente as necessidades e 

fragilidades observadas em nossa comunidade: 

● Educação para a Diversidade: a arte por si só é uma grande manifestação da 

diversidade, tendo em vista que todas as produções e manifestações artísticas partem do 

princípio do inédito, do único e do singular. Nesse sentido esse princípio permeiam as 

nossas ações além de buscar valorizar e reafirmar as questões relacionadas a 

singularidade humana, ao respeito, a valorização e às diferenças nas relações; 

● Cidadania e Educação: para os Direitos Humanos o atendimento a um público 

que em sua maioria possui algum tipo de vulnerabilidade social sugere ações de 

proteção, atenção e garantia de direitos tanto para as crianças, quanto para suas famílias; 

● Educação para a Sustentabilidade: considerando as características do público 

que atendemos é importante ressignificar questões relativas aos materiais. Assim, esse 

eixo é evidenciado no uso de materiais recicláveis diversos, nas produções das crianças, 

assim como em ações relacionadas ao desperdício de alimentos.  

A organização do Trabalho Pedagógico foi reorganizada e baseada na realidade 

escolar para a oferta do ensino remoto, desta forma foi preciso construir um plano de 

ação para potencializar o atendimento e garantir qualidade na oferta. As aulas serão 

mediadas através dos meios tecnológicos e materiais impressos. As preferências da 

maioria das famílias dos nossos alunos é a mediação através do WhatsApp e material 

impresso para uma minoria.  

As atribuições desenvolvidas com os professores serão estabelecidas com os 

seguintes vértices: realizar relatórios com fotos, registros de frequências semanais e os 

registros avaliativos, como também arquivo das atividades pedagógicas. Com estes 

procedimentos será garantido o cumprimento do calendário escolar. Esses relatórios 

serão elaborados com a temática da semana e os campos de experiências nas atividades 

que foram realizadas pelas crianças e famílias.  

Dentro desta organização do trabalho pedagógico, houve a necessidade de 

escalonar os colaboradores essenciais ao trabalho, desta forma propiciar o preparo dos 

kits de materiais pedagógicos para que as crianças fossem auxiliadas em suas atividades, 

e organizando também com qualidade o atendimento às famílias.  
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XIV – PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

                               PLANO DE AÇÃO – GESTÃO PEDAGÓGICA 

 
  OBJETIVO        AÇÕES  METAS  INDICADORES  RESPONSÁVEIS  PRAZOS  RECURSO  

  

  

Unir toda a teoria 

com a prática 

pedagógica educativa;  

  

Proporcionar a todos 

os educadores do  

Instituto informações 

e formações  

Pedagógicas;  

  

Promover a formação 

continuada para o 

enriquecimento do 

trabalho.  

  

Reflexões diárias sobre o agir 

e o intervir pedagógico;  

  

Assistência pedagógica e 

formação continuada e estudo 

de Testes;  

Planejamento orientado à 

auxiliares e professores para 

atender alunos e aos pais;  

  

Integração das atividades 

escolares viabilizando os 

espaços e outros no trabalho 

essencial de importância para o 

Instituto. 

  

     

Desenvolver juntamente com a direção uma integração 

voltada para formação dos professores e garantindo 

Educação de qualidade;  

Elaborar planos e estratégias coerentes e pautados na 

realidade escolar juntamente com a Direção e docência;  

Apontar os avanços de positivos e negativos para 

desenvolvimento de qualidade na Educação;  

Visitar as salas de aulas para detectar problemas existentes 

e traçar as soluções, caso haja necessidades;  

Articular reuniões frequentes ou quando necessário para 

avaliar as aprendizagens das crianças, trabalhos pedagógicos 

e planejar as apresentações culturais;  

Promover momentos com as famílias e comunidades, 

através de palestras de sensibilizações, datas comemorativas 

e outros eventos culturais.  

  

  

Professores;   

  

Monitores;  

  

Equipe   

Pedagógica,  

  

  

  

   

  

Gestores;   

Coordenação  

Pedagógica;  

  

    

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

Tempos distintos  

Como:  

  

Coordenação:  

Diariamente realizando  

Pesquisas  e 

estudos;  

  

Professores:  

Tempo de 5 horas por  

Semana;  

  

Monitores:  

Pelos menos 1 hora 

por semana  

  

Formação  

Continuada;  

  

Orientações  

Pedagógica;  

  

Apoio  de  

Material  

Pedagógico;  

  

Auxílio  em  

Coordenação 

Pedagógica com 

recursos;  

  

Orientações e 

formações 

Profissional na 

área.  
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PLANO DE AÇÃO – GESTÃO DE RESULTADOS 

EDUCACIONAIS 
  

 

OBJETIVO  AÇÕES  METAS  INDICADORES  RESPONSÁVEIS  PRAZOS  RECURSOS NECESSÁRIOS  

  

Realizar reuniões de pais e 

mestres de forma bimestral e 

individual quando for preciso;  

  

Realizar atividades de 

pesquisas e ou de satisfação da 

comunidade escolar;  

Retornar com devolutivas 

através dos Gestores 

Pedagógicos que acompanham a 

Unidade Escolar (UNIEB), e 

Equipe de gestão local que 

sempre procuram desenvolver o 

trabalho com eficiência e dentro 

do que lhe é proposto fazer. 

  

Ocorre de forma 

interna e direta 

através da equipe de  

Educadores;  

  

Ocorre com a 

devolutiva dos 

depoimentos dos 

próprios pais na 

percepção do 

desenvolvimento 

de seus filhos;  

  

Promover 

exposição dos 

trabalhos produzidos 

pelas crianças.   

  

Analisar e observar todo o 

trabalho pedagógico junto 

com seus resultados 

positivos e negativos;  

  

Proporcionar sempre 

Reuniões Pedagógicas com 

os educadores para 

desenvolver as estratégias, 

programas e projetos a 

serem desenvolvidos e que 

contribuem na 

aprendizagem dos alunos;  

Formalizar um relatório 

trimestral (RDIAS) onde 

são anexados todos os dados 

adquiridos ao longo do 

trabalho;  

  

 Plano de  

Trabalho   

  

Termo de  

Colaboração  

Parceria 

02/2019;  

  

  

  

Coordenadora 

Diretora;  

  

Professores que atuam 

no trabalho diário com 

as crianças;  

  

O Nutricionista que 

participa no processo  

Alimentar;  

  

  

  

Atende de forma 

mensal para 

adquirir dados e  

resultados;  

  

E de forma 

trimestral para 

atender a 

Prestação de 

Contas (RIE);   

  

Demanda da Caixa de sugestões 

pelos pais e funcionários do Instituto 

em ambiente Escolar;  

  

Apresentações Culturais e de 

teatros envolvendo professores e 

alunos dentro do contexto escolar;  

  

Utilização de Fantasias e 

iluminação para os eventos e 

comemorações festivas.  
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PLANO DE AÇÃO   

GESTÃO PARTICIPATIVA 
  

 

 

OBJETIVO AÇÕES METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

  

Desenvolver 

formação 

continuada;  

  

Estimular 

integração dos 

profissionais da  

Educação;  

  

Estimular o clima 

organizacional com a 

equipe do Instituto.  

 

 

  

Trazer para a 

comunidade  

Uma forma escolar de 

gestão participativa de 

forma democrática, 

levando em conta a sua 

própria realidade e à 

missão explícita, em que  

Está inserida, 

principalmente da 

demanda na parceria com 

a SEEDF.  

  

Trabalhar com 

temas sugeridos pela 

própria equipe da 

escola para melhor 

atendimento da 

demanda na parceria 

com a SEEDF.  

  

Mediante 

disponibilidade 

da comunidade 

escolar para a 

ação participativa   

  

Docentes;  

  

Direção;  

  

Coordenação  

Pedagógica;  

  

Comunidade 

escolar  

  

Ao longo do 

ano e a cada  

Projeto 

desenvolvido.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Proposta Pedagógica;  

  

Formação dos  

Profissionais;  

  

Calendário;  

  

Oficinas Pedagógicas.  
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PLANO DE AÇÃO – GESTÃO DE PESSOAS 
  

  

AÇÕES   METAS   INDICADOR    RESPONSÁVEI

S 

PRA

ZOS 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

  

Trabalhar com 

temas sugeridos 

pela própria equipe 

da escola para 

melhor 

aproveitamento das 

atividades e de 

suas necessidades;  

Avaliações  

Institucionais com 

a comunidade 

escolar previstas no 

Calendário escolar.  

  

Oferecer uma 

prática criativa e 

lúdica em sala de aula 

c/ momentos de 

coordenação para 

planejamento das 

atividades  

vespertinas e um  

atendimento  de 

excelência  pela 

equipe.  

  

A sensibilização e a 

importância do trabalho a 

ser realizado;  

A consciência de mostrar 

um trabalho de qualidade e 

competência;  

  

Ao entendimento de 

percepção das  

diferenças sociais  

entre o grupo em si e o que 

não devem ser  

impedimentos para 

oferecer um bom trabalho 

em questão.   

  

Gestores;  

  

Professores 

  

Monitores e  

Comunidade  

Escolar.  

  

- Gestores;   

  

- Docentes

;  

  

Comunidade  

Escolar.  

  

Reuniões em conjunto ou particular;  

  

Orientações  

Pedagógicas e  

Educativas no processo de participação e  

inserção da equipe;  

  

Momentos participativos e  

sugestivos dentro das  

palestras e formações oferecidas.  
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 PLANO DE AÇÃO – GESTÃO FINANCEIRA  
  

  

OBJETIVO  
  

AÇÕES  METAS  INDICADORES  RESPONSÁVEIS  PRAZOS  RECURSOS 

NECESSÁRIOS  

  

Promover atribuições por 

meio de um profissional 

especializado e designado à 

função;  

 

Traçar metas para 

gerenciar da melhor 

maneira possível os  

recursos e as metas 

Pactuadas;  

  

Mostrar sempre a 

competência de 

distribuição nas metas para 

realização do trabalho.  

 

  

Assessorar na  

Aplicação de 

Recursos, 

controlando entrada  

e saída financeira;  

  

Manter a 

observação 

constante dentro das 

metas estabelecidas 

no Plano de trabalho;  

  

Elaboração de 

Controle de gastos 

por metas.  

  

Acompanha

mento  

da Utilização 

dos recursos 

repassados ao 

Instituto;  

  

Busca de 

qualidade e 

menores 

preços de 

Fornecedores

.  

 

Oferecer qualidade em 

todos os requisitos de  

trabalho;  

  

Oferecer especialização  

eficaz e competente para o 

campo educacional (as  

crianças);  

Promover oficinas e 

formação continuada aos 

profissionais.  

 

 

  

Direção;  

  

Departamento 

Financeiro.  

  

Através do  

Recebimento 

de notas e 

Prestação de 

Contas, junto 

ao gestor 

Financeiro.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aplicação do  

recurso recebido;  

  

Geração de  

Planilha de 

Despesas Mensais 

baseadas nas metas 

do Plano de 

Trabalho a cumprir;  

  

Prestação de  

Contas através do 

RIE trimestral para 

análise do trabalho e 

recurso.  
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 PLANO DE AÇÃO – GESTÃO ADMINISTRATIVA  
  

 

OBJETIVO  AÇÕES  METAS  INDICADORES  RESPONSÁVEIS  PRAZOS  RECURSOS 

NECESSÁRIOS  

  

A gestão administrativa 

escolar tem como 

objetivo principal garantir 

a manutenção do espaço 

físico e do patrimônio do  

Instituto, isso faz-se  

necessário;  

   

Desenvolver um ensino 

de qualidade utilizando-se 

dos recursos disponíveis 

da melhor maneira 

possível e sem perder a 

qualidade do trabalho.   

  

  

Adequação de 

recursos financeiros 

para alimentação;  

  

Materiais  

Pedagógicos e 

Melhoria do espaço  

Físico.   

  

Garantir a excelência do 

ensino e das práticas 

pedagógicas em cada pilar 

da gestão escolar;  

  

Acompanhamento  

da utilização dos 

recursos Repassado 

ao  

Instituto;   

  

Busca de qualidade e 

Menores preços junto aos 

Fornecedores.  

  

Projeto  

Político  

Pedagógico do  

Instituto;  

  

Regimento 

Interno Escolar 

do Instituto.  

  

Calendário  

Escolar da 

SEEDF  

  

Direção;  

  

Departamento 

Financeiro.  

  

  

É direcionado 

de forma  

mensal;  

  

Longo prazo    

  

Planejamento de 

trabalho de gestão;  

  

Recursos destinados 

pelo GDF;  

 Ambientes de 

trabalhos 

apropriados ao 

desenvolvimento de  

aprendizagem;  

 Recursos 

tecnológicos para 

apoio dos professores: 

Sala de Leitura, 

Brinquedoteca, Sala 

de Vídeo e etc. 
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     XV - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO  

 

 

A Avaliação do Projeto Político Pedagógico acontecerá durante o ano letivo de forma 

participativa e coletiva, envolvendo toda comunidade escolar, equipe pedagógica e demais 

funcionários.  

Destacamos que o Instituto prioriza a importância de ouvir opiniões e questionamentos 

para a organização de suas ações pedagógicas. 

Assim, considerando que este documento apresenta nossa organização pedagógica e 

administrativa, o acompanhamento dele acontece de maneira coletiva e em reuniões periódicas 

em conjunto com as famílias, também nas coordenações pedagógicas e considerando as 

manifestações apresentadas pelas crianças. Quanto à periodicidade, respeitará os planejamentos 

já previstos desses encontros conforme cronograma do Instituto, podendo conforme a 

necessidade, ser agendados novos encontros, seja com as famílias ou com o grupo de 

professores.  

Para fins de procedimento e registros, adotaremos a escuta sensível e o preenchimento 

de formulários de pesquisas simples. Todo esse processo será registrado em ata, e terá como 

referência os Indicadores de Qualidade para a Educação Infantil.     

Ressaltamos ainda que toda a equipe está sempre comprometida para aprender e ensinar 

através de várias manifestações culturais que se destacam por meio da dança, teatro e expressões 

corporais.  Reafirmando também nosso total compromisso com a qualidade no atendimento 

deste ano atípico, mas foram feitos cursos livres de edição de vídeo e montagens de cenários 

para aulas lúdicas em apoio aos nossos profissionais. 

Dentro desta realidade escolar e com novo formato do Ensino não presencial, os 

profissionais necessitam observar e avaliar com atenção as crianças em seu cotidiano e 

conseguir identificar suas dificuldades e potencialidades como também dentro das ações 

avaliativas de: planejar, observar, registrar, refletir e comunicar, sem objetivo de promoção ou 

classificação (DCNEI). As crianças de forma intensa em seus desenvolvimentos têm a base que 
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propõe uma nova organização do currículo e que coloca a criança como protagonista neste 

processo educativo, é a Base Comum Curricular (2017) para educação infantil. Ela sim nos traz 

orientações das mais variadas maneiras dentro do processo de avaliação e dos direitos de 

aprendizagem de: Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se e as diretrizes 

nacionais curriculares (DCNEI) de 2009. Como a BNCC mostra o papel no processo de avaliar 

nos cinco campos de experiência trazendo assim os objetivos de aprendizagens e habilidades 

para as crianças de 0 a 5 anos.  

 

 

 

PROJETOS  

O Instituto Educacional Pintando o Sete Fazer Valer – FV desenvolve o trabalho 

com ações voltadas para os projetos, pois acredita-se em desenvolver nas crianças 

várias expressividades em criar e recriar, e despertando nelas as manifestações 

artísticas com suas criatividades. 

Cláudia Cássia  
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 PROJETO ACOLHIDA  
  

 
  

JUSTIFICATIVA  OBJETIVOS 

GERAIS  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS  
DUR

AÇÃ

O  

AVALIAÇÃO  

  

Os primeiros dias na 

escola geram 

expectativas medos e 

dúvidas nas crianças, 

pais e funcionários, por 

esta razão é importante 

desenvolver um 

trabalho que facilite a 

transição do ambiente  

familiar ao escolar;   

Diante disso as 

atividades são pensadas 

e planejadas de forma 

que garantem uma 

inserção gradativa, onde 

traz o envolvimento de 

todos no ambiente 

afetivo e acolhedor. 

  

Receber as 

crianças novas e 

aquelas que já 

eram da escola de 

maneira lúdica, 

agradável e  

Acolhedora;  

  

Oferecer 

orientações aos 

funcionários e 

profissionais do 

Instituto como 

acolher as 

crianças 

respeitando assim 

o tempo delas e 

suas limitações.   

  

Promover em nossos espaços ambientes agradáveis 

e acolhedores, visando o bem-estar das crianças;   

Promover momentos acolhedores através de 

integração das crianças à dinâmica do grupo;   

Promover atividades que permitam que todas 

comunidades escolares se conheçam e se interajam 

entre si; oportunizar para as crianças o espaço 

escolar e sua rotina estruturante dentro de sua 

necessidade; facilitar aos pais dando oportunidades 

para sugestões, dicas e ideias que facilitem o 

momento de separação e conquista;   

Oferecer um ambiente seguro oferecendo 

oportunidades e liberdade para a criança manifestar 

suas emoções e necessidades; Estabelecer formas e 

meios para uma comunicação direta entre pais e 

membros de toda a comunidade escolar; provocar 

nas crianças a importância da escola em seu 

cotidiano e no contexto escolar.  

  

  

Ludicidade na 

recepção com 

musicalidade das 

infâncias;   

   

Apresentação dos 

profissionais; - 

Práticas culturais  

como Músicas, 

dança e teatro;   

   

Diálogo com bate 

papo;  

Construção da 

própria imagem e da 

identidade;   

Apresentação das 

regras de  

convivência;  

  

- 

Todos  

os 

dias  

  

  

  

Comportamento 

das crianças;  

  

Devolutiva dos 

pais;  

  

Adaptação da  

criança;   

  

Relato dos 

professores e 

monitores através 

das atividades 

desenvolvidas pelas 

crianças e equipe.    
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 PROJETO ECOLOGIA  
  

 
  

JUSTIFICATIVA  OBJETIVOS GERAIS  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS  
DURAÇÃO  AVALIAÇÃO  

  

Devemos então primeiro 

mudar nossos hábitos e 

atitudes para que esta mudança 

seja intrínseca, espontânea e ser 

ensinada de forma lúdica e 

criativa;  

  

Provocar impactos nas 

crianças como toda 

comunidade escolar, sobre 

essas questões voltadas ao meio 

em que  

estamos inseridos;  

  

Com atitudes de preventivos 

em ajudar o planeta com essa 

temática, as crianças 

compreenderão como agentes, a 

reciclar tornando uma educação 

para sustentabilidade.  

 

 

 

    

Provocar nas crianças ações 

que levam uma postura de 

responsáveis agentes ambientais 

aos problemas causados como: 

desperdício de água e poluição; 

desenvolver sensibilização 

sobre a importância de preservar 

o Meio Ambiente e onde 

estamos inseridos; oportunizar 

formas que observam as 

situações de danos causados no 

meio ambiente como: poluição, 

desmatamento, queimadas, 

extinção entre outros.   

  

Provocar atitudes quanto aos 

cuidados necessários à  

preservação dos seres vivos;  

  

Mostrar através das atividades 

que podemos contribuir com o 

meio ambiente, utilizando vários 

objetos recicláveis;  

  

Conhecer os seres vivos 

existentes no meio ambiente: 

fauna, flora, vida marinha e tipos 

de animais;   

  

Desenvolver a oralidade;   

   

Identificar o desenvolvimento 

das plantas (hortaliças entre 

outros)  

 

Identificar vários tipos de 

animais como: bichinhos do 

jardim, domésticos e selvagens.  

  

Utilização de 

músicas relacionadas 

ao tema para apreciar 

ritmo, dramatizar, 

expressar e se  

movimentar;  

  

Interpretar por meio 

de desenho, pintura e 

colagem e da 

contação de histórias 

utilizando-se das 

fábulas;  

  

Desenvolver desta 

forma os valores na 

moral de cada 

história.  

  

Período dos Meses de 

junho e julho;  

  

A Culminância do 

projeto poderá ser feita 

por meio de construção 

de murais;  

  

Apresentar peça teatral 

e exposição de vídeos 

para a comunidade 

escolar;  

  

Demonstrar atividades 

desenvolvidas no 

decorrer do projeto.     

  

O projeto será avaliado em 

virtude de seu  

desenvolvimento;  

  

Atividades e o  

material utilizado;  

  

Como também nas escolhas e 

desenvolvimento de ideias;  

Culminância  

(vídeo criativo com participação 

dos docentes e crianças). 
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 PROJETO ÁGUA  
  

 

  
JUSTIFICATIVA   OBJETIVOS 

GERAIS   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS   ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

  
DURAÇÃO   AVALIAÇÃO   

  

O projeto água tem o 

objetivo de levar a 

criança como toda 

comunidade escolar a 

conscientização quanto ao 

uso consciente da dela;  

 Conhecendo os cuidados 

e sua importância para os  

seres vivos;  

 Despertando a 

curiosidade dos pequenos, 

com atividades 

diversificadas.  

 

  

Perceber a  

Importância da 

água na vida de 

todos os seres 

vivos.  

  

 Mostrar o processo da água e 

seu desenvolvimento destacando 

sua Importância para os seres 

vivos;  

 Perceber a utilização da água no 

cotidiano escolar e provocar 

meios sustentáveis quanto ao  

Consumo dela;  

 Conhecer e perceber o que os 

seres humanos podem contribuir 

para os problemas relacionados a 

água;  

 Desenvolver a linguagem oral e 

escrita da criança.  

  

 Estimular pesquisas sobre a 

importância da água;  

  

Realizar exposições nos grupos e 

dos impactos em casa;   

 

Conhecer os estados físicos da 

água e explorado através das 

práticas culturais dança e música 

referente ao tema.    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

02 Semanas 

do mês de  

março  

  

Culminância com 

apresentações de 

vídeos 

relacionados ao 

tema. 
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 PROJETO ALIMENTAÇÃO  
  

 
  

 JUSTIFICATIVA
  

  OBJETIVOS 

GERAIS  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS  
DURAÇÃO  AVALIAÇÃO  

  

Proporcionar para as 

crianças horta suspensa, 

com aproveitamento de 

espaço, onde permitirá que 

as crianças tenham acesso a 

elementos existentes na 

natureza como água e terra;  

Sensibilizar  o 

desenvolvimento  

em consumir alimentos 

saudáveis, tendo como 

principal objetivo a 

interação entre ambas as 

partes.  

  

  

Despertar nas 

crianças aulas 

lúdicas com 

criatividades e  

os centros de 

interesses;  

  

Sensibilizar a 

forma de   despertar 

entusiasmo em se 

alimentar bem.  

  

Incentivar e despertar nas 

crianças interesses pelo 

processo de plantio 

oferecendo oportunidade 

aprender e cultivar as plantas;  

  

Valorizar as atividades  

desenvolvidas pelas crianças;  

   

Priorizar os momentos de 

degustação para apreciação 

dos plantios realizados com 

as  

Crianças.  

  

   

 Conversar sobre a 

importância da água  

e dos alimentos;  

  

Criar formas de 

evitar os desperdícios 

dos alimentos e 

despertar o 

reaproveitamento 

com novas 

descobertas 

realizadas em casa.  

  

  

  

   

Por se tratar de  

Alimentação   

  

Será desenvolvida ao 

longo do ano e sempre 

que houver 

necessidades.   

  

  

  

 Participação 

ativa das crianças, 

em todos os 

aspectos, práticas e 

atividades.  

 

Culminância  

O Nutricionista 

incentivou as 

famílias a 

elaborarem 

alimentos para 

essa temática.  
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O vídeos eram produzidos 

pelo nutricionista, todas as 

sextas-feiras, com 

Educação alimentar , 

intencionalmente 

planejadas . 



 

47  

   

 

 
 

  

 PROJETO PLENARINHA  
  

 
 

JUSTIFICATIVA  OBJETIVOS GERAIS  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  DURAÇÃO  AVALIAÇÃO  

  

Literatura com integração 

da brincadeira, bem 

dinâmica através de 

musicalização com o tema 

sugerido pela SEEDF em 

aspectos lúdicos, concretos e 

criativos na construção e 

música, sons timbres, será  

Desenvolvido para 2021;  

  

A fim de atender a  

Proposta Pedagógica, o  

Instituto Educacional 

Pintando o Sete exige o 

trabalho coletivo e a 

formação de cidadãos.  

  

  

Formar grupos 

participativos, críticos e 

pensantes;  

  

Oportunizar e adquirir 

novas concepções e 

formular novas 

representações de visão 

de mundo;  

  

Desenvolver situações 

onde as crianças 

despertam a curiosidade e 

a descoberta do novo.   

  

  

  

Identificar os sons  

existentes no corpo;  

  

Identificar os sons  

produzidos pelos animais;  

  

Conhecer suas 

características e a 

importância para nossa  

vivência;   

  

Despertar interação,  

através das expressões;  

  

Provocar interesse pela 

música, em vários aspectos: 

cantada, falada e inversões.  

  

   

Músicas de cordel;  

  

Musicalização através das 

histórias dos bichinhos do 

jardim;  

  

História cantada bichinhos  

do lago, do mar, aquáticos;  

  

História cantada como: dos 

clássicos do cinema como: 

chapeuzinho vermelho, 

Pinóquio, Branca de Neve;  

  

Composição de música;  

  

Usar instrumentos estruturados 

e não estruturados.  

  

Período 

dos meses 

de:   maio, 

agosto e 

novembro  

  

A avaliação será 

por meios de 

atividades 

realizadas e de 

seus interesses.  

 

  



 

48  

   

 

  

 

PROJETO PÁSCOA   

JUSTIFICATIVA  OBJETIVOS 

GERAIS  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ATIVIDADESDESENVOLVIDAS  DURAÇÃO  AVALIAÇÃO  

  
  

Projeto Páscoa na escola tem por 

finalidade levar as crianças a 

valorizar as diversas manifestações 

culturais existentes, e que deve ser 

resgatada através de atividades lúdicas 

e dinâmicas a fim de despertar o 

interesse dos educandos;   

Quando o aluno entra em contato 

com os conteúdos de forma 

prazerosa, pode desenvolver-se 

melhor no processo de ensino 

aprendizagem, ou seja, deixar de ser 

uma criança passiva para se tornar 

uma criança participativa, crítica 

reflexiva, e levantando hipóteses em 

relação ao objeto de estudo.  

  

  

Entender o 

significado da  

Páscoa;  

  

Conhecer a  

origem da 

Páscoa;  

  

Destacar os 

símbolos e o 

significado de 

cada um;  

  

  

  

Conhecer e trabalhar com atividades 

concretas o significado de “Páscoa”; 

destacar a origem de cada símbolo da 

Páscoa; trabalhar, adquirir e 

transmitir a solidariedade, afetividade e 

a socialização, integrando com uma 

turma e propagando os valores de 

partilha e cooperação;  

Recordar as cores através de jogos e 

brincadeiras;  

Relacionar os números com a 

quantidade;  

Estimular a imaginação e a 

dramatização das crianças através de 

histórias e músicas; promover e 

estimular a linguagem oral;  

Estimular a expressão corporal;  

Desenvolver o raciocínio lógico.  

  

  

Levantamento do conhecimento da 

criança sobre o tema;  

Ouvir histórias e textos  

relacionados ao tema;  

   

Realizar atividades em grupos e 

individuais através de recortes, 

colagens e dobraduras sobre a Páscoa;  

  

Dramatização e memorização de 

quadrinhas, coro falado, músicas e 

brincadeiras referentes ao tema;  

Incentivar a percepção de que é muito 

bom realizar boas ações, e que isto nos 

faz sermos pessoas melhores;  

  

Desvencilhar o termo Páscoa do 

sentido comercial.  

  

  

2 semanas  

Mês de  

Abril  

  

Será feita através 

de registros dos 

alunos por parte da 

professora, frente às 

atividades 

individuais no 

decorrer do 

desenvolvimento  

do projeto e através 

das devolutivas;  

Será observado por 

parte da professora 

a criatividade e o 

conhecimento 

alcançado, o senso 

crítico e a 

organização dos 

materiais pelas 

crianças durante as 

atividades propostas 

casa.  
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  PROJETO TRÂNSITO   

JUSTIFICATIVA  OBJETIVOS GERAIS  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  DURAÇÃO  AVALIAÇÃO  

  

Nesta perspectiva 

de  

Conhecimentos o  

Projeto trânsito traz 

uma visão de 

grandes 

participações 

internas trazendo 

assim para dentro da 

Instituição o lúdico 

com brincadeiras.  

  

Desenvolver a 

ampliação do 

conhecimento e da 

organização que  

Existe no trânsito;  

 Receber a estação 

com preciosidade e  

Carinho;  

 Amar a Pátria 

trazendo respeito, 

consideração e etc.  

  

  

Promover ações e movimentos que 

demonstrem o funcionamento de 

trânsito;  

 Entender os sentidos e  

Significados dos Semáforos;  

 Conhecer e entender todas as 

sinalizações e a importância de tê-los 

como o principal organizador do 

trânsito;  

 Traçar oportunidades - criar seu 

momento de experiências e opiniões 

em relação ao trânsito;  

 Explicar que existem tantos 

acidentes e irregularidades no trânsito.  

  

Montar um cartaz em vídeo aula 

apresentando as consequências de 

todas as negligências no trânsito e o 

que resulta para a humanidade;  

 Com este intuito deixar 

mensagem de conscientização 

sobre as precauções e cuidados que 

se devem ter;  

  

  

  

- Período de 

uma semana 

no mês de 

setembro  

  

Dentro do centro 

de interesses 

delas 

Culminância, 

Devolutivas  
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PROJETO FOLCLORE 

    
  JUSTIFICATIVA  OBJETIVOS GERAIS  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  DURAÇÃO  AVALIAÇÃO  

  

  

O folclore pertence a nossa 

cultura e suas características 

são fundamentais para nossa 

identidade nacional. Através 

deste projeto as crianças 

compreendem o seu 

pertencimento a este mundo 

cercado de lendas e de 

diversidades culturais. Desta 

forma compreendem também 

os valores e princípios 

positivos da cultura brasileira.  

  

Desenvolver a oralidade 

dentro das parlendas, 

contos e travas línguas;  

  

Desenvolver a 

criatividade através das 

histórias de forma criativa 

valorizando as cores, 

danças, criatividade e a 

abstração;  

  

Despertar o raciocínio  

Lógico através de jogos;  

  

Despertar a curiosidade 

e as características de 

nosso rico folclore.  

  

  

Despertar interesse pela música, 

dança e por ouvir histórias;  

Promover atividades e práticas 

culturais através das danças 

folclóricas entre outras 

manifestações artísticas;  

Aprimorar o desenvolvimento 

das crianças através de 

movimentos para coordenação 

motora e o Equilíbrio;  

  

Estimular o raciocínio;  

  

Desenvolver a linguagem visual 

como expressão fácil e corporal.  

   

  

Apresentar as parlendas, 

lendas e mitos do folclore, como 

os ditados populares, as 

tradições e costumes, fazendo 

uma junção e identificando esses 

elementos em sua vivência  

Cotidiana;  

  

Promover pesquisas online 

sobre a cultura folclórica;   

  

Conhecer Livros sobre folclore: 

Monteiro Lobato e Cecília 

Meireles que oferecem muitas 

histórias sobre o tema 

envolvendo a música. E 

confeccionar com nas crianças.  

  

Período 

de 02 

semanas 

em agosto  

  

A avaliação   

  

Será realizada 

mediante 

interação, interesse 

e expressão através 

dos vídeos, fotos e 

relatos das 

famílias.  

https://escolaeducacao.com.br/personagens-e-lendas-do-folclore-brasileiro/
https://escolaeducacao.com.br/personagens-e-lendas-do-folclore-brasileiro/
https://escolaeducacao.com.br/ditados-populares-mais-usados-pelos-brasileiros/
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 PROJETO REELEITURA DE OBRA DE ARTE   

  
JUSTIFICATIVA  OBJETIVOS 

GERAIS  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  DURAÇÃO  AVALIAÇÃO  

  

  

As crianças estão cercadas 

pelo universo de cores, 

símbolos e imagens. Esse 

projeto visa despertar nelas não 

só apreciação como formar 

crianças críticas, onde através 

desta apropriação despertam 

nelas observadoras de suas  

próprias artes;  

Observar não só as suas obras 

como o todo, através de obras 

criativas onde serão despertadas 

a desenvolver suas expressões 

através da sua imaginação, 

porque a arte tem esse poder de 

desenvolver os sentimentos, 

medos ou frustações.  

  

Levar a 

criança à 

aproximação 

das  

expressões 

artísticas;  

  

Conhecer as 

obras 

brasileiras,  

modernas das 

antiguidades 

onde foram 

encontradas 

nas cavernas.  

  

Conhecer obras dos 

artistas brasileiros que 

marcaram a nossa cultura e 

dando ênfase aos Autores: 

Romero Brito, Tarsila do 

Amaral, Di  

Cavalcante;  

 Conhecer as artes 

modernas e contemporâneas;  

 Despertar os 

descobrimentos das obras 

sonoras através da obra de 

arte;  

 Valorizar a importância 

dos artistas mesmo que 

ainda existam preconceitos 

em estudar arte.  

  

Descobrir as paisagens sonoras nas 

obras de Tarsila do Amaral;  

 Confecção do Aparou;  

 Desenvolver o apreço pela poesia 

Palmeiras de  

Osvaldo de Andrade e obra  

de Arte Tarsila do Amaral;  

 Desenvolver apreciação  

Na história da Cuca; 

Arte contemporânea, desenvolver nas 

crianças senso comum, crítico, 

oportunizando por meio de suas 

produções artísticas.  

  

Durante todo 

o ano e de 

acordo com a 

necessidade 

em expressar 

os prazeres 

artísticos.  

  

Será mediante a 

participação das 

crianças em 

explorar as cores 

e criatividades. 

Como 

Devolutivas com 

relatos das 

famílias. 
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  PROJETO SEMANA MÁGICA    

JUSTIFICATIVA  OBJETIVOS 

GERAIS  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS  
DURAÇÃO  AVALIAÇÃO  

  
  

Esse projeto visa despertar 

nas crianças uma infância, 

valorizada e garantir que seus 

direitos não sejam violados;  

  

Desenvolver durante toda a 

semana atividades voltadas 

para elas, pois a criança tem o 

direito a um ambiente 

agradável feliz e acolhedor.  

  

Internacionalizar 

durante uma semana 

diferente, com muitas 

diversidades  

de brincadeiras;  

  

Associar ao lúdico e 

desenvolver as 

habilidades e as 

potencialidades nas 

crianças e na qual 

estão inseridas.  

  

Oferecer diferentes formas de brincar;  

  

Desenvolver através das  

brincadeiras raciocínio lógico;  

  

Promover atitudes que levam a  

A imaginação e a criatividade;  

  

Oportunizar momentos de alegria e 

prazer ao dia das crianças;  

  

Oportunizar os planejamentos 

dentro das necessidades das crianças, 

levando em consideração as rotinas 

diárias.  

  

Promover a defesa dos 

conhecimentos dos direitos e  

deveres das crianças;  

  

Promover os eixos integrados 

da educação infantil em 

brincar;  

  

Brincando com as famílias de 

chefes de cozinha; 

Despertar o resgate das 

brincadeiras antigas e finalizar 

confeccionando um brinquedo 

com objetos Sustentáveis. 

  

Período no 

mês de 

outubro na 

segunda 

semana.  

  

Será mediante a 

interação e 

coletividade entre 

as famílias. 
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                     PROJETO VALORES     

JUSTIFICATIVA  OBJETIVOS 

GERAIS  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ATIVIDADE 

DESENVOLVIDA  
DURAÇÃO  AVALIAÇÃO  

  

O instituto adota a 

política de trabalhar os 

valores porque acredita que 

através dela pode despertar 

nas crianças boas relações  

com seus pares,  

  

É a partir desse que se faz 

necessário o trabalho e 

compromisso dos 

educadores em promover 

atividades lúdicas, afim de 

contribuir para a  

Formação de cidadãos 

responsáveis e conscientes 

de suas atitudes no meio 

em que vivem.  

  

  

Oportunizar 

práticas que levam 

as crianças através 

de ações diárias e 

situações que o 

levem ao seu  

desenvolvimento,   

  

Despertar relações 

de amizade e 

conscientização, 

para a construção do 

respeito,  

Partilha, coleguismo, 

responsabilidade e 

cuidado.  

  

Desenvolver atividades lúdicas, para que as crianças 

desenvolvam autonomia, cooperação, respeito e solidariedade, 

através da sociabilidade;  

  

Incentivar a criança senso comum através de suas expressões 

quanto ao seu ponto de vista;  

Oportunizar a criança hábitos de respeito consigo e com o 

outro, estimulando atitudes “Eu” e pelo “Outro” e pelo meio 

ambiente, afim de estabelecer regras de convivências e boas 

práticas;  

  

Demonstrar atitudes no cotidiano de: amizade, cooperação e 

respeito, provocando a busca pelo bem-estar;  

  

Desenvolver os valores como autoestima, paz, respeito às 

diferenças, amor ao próximo, amizade e solidariedade, visando 

desenvolvimento das crianças no processo de sua formação.  

  

Conversa formal, 

através das 

fábulas. 

  

  

Montagens com 

fotos e vídeos com 

dinâmicas 

relacionadas ao 

tema. 

  

  

  

Durante 

todo o 

período do 

ano letivo.  

  

Devolutivas 

das crianças 

através de 

vídeos, fotos e 

relatos das 

famílias.  
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   PROJETO ANIMAIS   

JUSTIFICATIVA  OBJETIVOS GERAIS  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ATIVIADES DESENVOLVIDAS  DURAÇÃO  AVALIAÇÃO  

 

O projeto visa 

desenvolver a 

afetividade nas 

crianças e a 

contribuição para a 

diminuição da 

agressão física que 

acontece nessa 

idade de contato 

com outras crianças 

em idade escolar. 

 

Despertar nas crianças 

respeito e afetividade através do 

contato com os animais do safári 

(visualização de vídeo);   

  

Verificar como a afetividade 

ajuda no desenvolvimento 

cognitivo e moral da  

criança na Educação  

Infantil;  

  

Ajudar na resolução de seus 

desafios tornando-a segura e 

autônoma;   

 

 

Reconhecimento dos animais do 

safári, habitat, seus hábitos e fases;  

  

Provocar interesses quanto a 

curiosidade e a Criatividade nas  

expressões artísticas;   

  

Aprimorar e incentivar a escuta e a  

fala;   

  

Estreitar os laços de afetividade;  

  

Desenvolver a integração e o 

Cuidado consigo e com o outro;  

  

Oportunizar a escolher um animal 

que represente a turma e a afetividade. 

 

Conhecimentos dos animais 

domésticos, bichinhos do jardim e 

selvagens, conhecendo seu habitat, e 

sua importância para a natureza;  

  

Utilizar os movimentos dos animais 

selvagens, domésticos e os bichinhos 

do jardim através da  

Oralidade e expressão corporal;  

 

Montagens de fotos e vídeos em 

murais virtuais através de figuras, 

histórias, contos e recontos 

apresentações, construções de murais e 

atividades que desenvolvam e 

despertem a curiosidade e o interesse 

das crianças;   

Musicalização com o tema. 

 

Período do 

mês de 

novembro 

 

Será mediante 

a participação 

ativa e nos 

movimentos 

provocados 

com as 

devolutivas.  
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PROJETO TRANSIÇÃO 
  

 
  

JUSTIFICATIVA  OBJETIVOS GERAIS  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ATIVIDADES 

DESENVOLVID

AS  

DURAÇÃ

O  
AVALIAÇÃO  

  

Em consonância com o que diz o Currículo em 

Movimento da SEDF,  no  Caderno 

 de Pressupostos Teóricos página 15, a transição é 

entendida como o cuidado no momento de mudança 

entre etapas e modalidades de escolarização para que não 

haja rupturas ou quebras bruscas que interfiram nos 

processos pedagógicos ou sócio emocionais dos 

estudantes ao longo de toda sua trajetória estudantil; 

 

 Dessa forma, é preciso pensar nas melhores maneiras 

de acolher esse estudante em seu momento específico 

de desenvolvimento, considerando as diferenças do 

local de onde ele está vindo e para onde ele irá, para que 

se sinta pertencente, assegurando a continuidade aos 

estudos. Tornar-se estudante do período integral creche, 

em uma nova escola, com uma nova realidade, e gerar 

expectativas em relação à nova etapa a ser percorrida.  

  

Promover de forma 

acolhedora e calma o 

processo de transição 

do aluno do maternal II 

para o Primeiro  

Período da Educação  

Infantil;  

  

Considerar as 

diferenças do local de 

onde ele está saindo 

com a relação de onde 

ele irá, para que se sinta 

pertencente e 

assegurando-lhe a 

continuidade aos 

estudos.    

  

Apresentar a equipe de trabalho 

(Coordenação, educadores, 

servidores, secretários) e 

promover o autoconhecimento de  

cada estudante;  

  

Esclarecer mitos e  

verdades da nova  

fase escolar;   

  

Incentivar  o estudante a 

pensar criticamente; elencar e 

tirar dúvidas dos estudantes nesta 

fase de transição  

   

Acolhida com 

dinâmica minha 

nova escola: 

descobrir quais as 

expectativas da 

criança e quais 

informações ele já 

possui a respeito 

do assunto;  

  

Interação: vídeo 

das escolas 

sequenciadas dos 

ambientes 

servidores   

Vídeo de 

apresentação dos 

docentes.  

  

- Período 

do mês 

de 

novembr

o e 

dezembr

o  

  

- Interesses e 

demonstração de 

afetividades entre 

si (crianças e 

profissionais).  
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PROJETO TRANSIÇÃO 
 

Rotina Interna do Instituto durante o processo e acompanhamento das crianças 

 

 

 

- Foi realizado o primeiro contato com as escolas sequenciadas; 

 

- Temas sugestivos para essa temática: Conhecendo minha nova escola; 

 

- Vídeos dos servidores em geral e docentes para cada turma; 

 

- Os gestores e coordenadores das escolas enviaram fotos e vídeos de apresentação da equipe e das salas e demais ambientes. 
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PROJETO HIGIENE E SAÚDE 

  
JUSTIFICATIVA  OBJETIVOS GERAIS  OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  DURAÇÃO 

AVALIAÇÃO 

 

 

 O Instituto adota a prática de 

desenvolver o Projeto  

“Higiene e Saúde: Pois através 

dele desperta na criança o Educar 

para a Saúde e para a Higiene de 

forma contextualizada e 

sistemática; 

São desenvolvidas várias 

atribuições que contribuem de 

forma decisiva na formação de 

cidadãos em conhecer-se. 

 

 

 

 

Conscientizar as 

crianças para o direito à 

saúde. 

 

Sensibilizá-los para a 

busca permanente da 

compreensão de seus 

determinantes. 

 

Desenvolver a 

capacidade na utilização 

de medidas práticas de 

promoção, proteção e 

recuperação da saúde. 

 

 

Provocar na criança a 

percepção para a 

necessidade de adquirir 

hábitos de higiene; 

Apontar de forma 

lúdica nos vídeos aulas, 

as principais doenças 

causadas por falta de 

higiene. 

 

Trazer para as famílias vários itens de 

higiene e mostrar a importância deles em 

todos os momentos; 

Envolver as crianças com as formas de 

higiene trazendo a sua importância em 

todos os momentos antes das refeições e 

após as brincadeiras de forma remota; 

Culminância Realizar um banho individual 

mostrando e explicando todos os 

procedimentos de higiene pessoal a ser 

realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação: 
Envolvimento e 

compreensão das 

crianças 

 

 

Duração: 

 durante todo ano 
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PROJETO NATAL 
  

 
  

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

 

Sendo esta justificativa 

com uma relevante 

importância para as 

festividades dos  

Brasileiros;  

Pretender e trabalhar 

aqui junto com seus 

significados para que 

não se torne meramente 

um Feriado comercial; 

Utilizar do nascimento 

de Cristo para 

desenvolver a bondade, 

caridade, solidariedade o 

diálogo e a paz, porém 

mostrando também o 

foco de Deus como o 

Salvador da 

Humanidade. 

  

Desenvolver as práticas culturais através da 

musicalidade infantil;  

  

Estimular e desenvolver a oralidade das 

crianças através das expressões artísticas 

natalinas e com trabalho desenvolvido em 

equipe;  

  

Estimular raciocínio lógico através de 

jogos e dinâmicas relacionadas ao tema;  

  

Desenvolver coordenação motora fina e 

grossa através das atividades;  

  

Conhecer a simbologia e os significados do 

Natal;  

  

Incentivar a prática de bondade e 

solidariedade. 

   

Compreender o significado do 

Natal; apresentar os símbolos do 

natal e sua importância para as 

famílias;  

Estimular a socialização;  

  

Despertar para realização das 

atividades que envolvam 

histórias, brincadeiras e canções 

para o conhecimento de 

curiosidades sobre Natal; 

  

Produção de obras artísticas 

utilizando a linguagem, desenho, 

pintura, colagem e construção e 

desenvolvendo sua apropriação 

das atividades como artista; 

promover e estimular a 

linguagem oral.  

   

Verificar através de 

pesquisas entre as 

famílias o quanto sabem 

acerca do tema;   

Apresentar a temática do 

natal, usando de diversos 

meios didáticos;  

Cantar e enviar links 

para assistir filmes;  

Recortes, colagens e  

Desenhos;  

Brincadeiras sugeridas 

em casa 

Refletir com as crianças e 

nas famílias: 

 Como podemos ajudar 

o próximo?  

  

Período do 

mês de 

dezembro 

 

Através da 

participação e 

empolgação das 

crianças em realizar 

as atividades 

propostas, como 

também nas   

devolutivas 

delas.  
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SEGUE EM ANEXO FOTOS DOS MELHORES MOMENTOS 

DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS INTENCIONALMENTE 

ELABORADAS E PLANEJADAS  

ALGUMAS FOTOSACONTECERAM NO ENSINO REMOTO 
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XVI - ANEXO DE FOTOS DOS PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

    

                                              MUSICALIZAÇÃO INFANTIL                                             

     

  

PROJETO ALIMENTAÇÃO  

     

 

  

  
  

 

          

 

               

 

                  

CANTATA NATAL  PROJETO FOLCLORE 
PROJETO FOLCLORE 
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ATIVIDADES 

COLAGENS  

  

 

 

 

               
   

MURAIS DE 

ATIVIDADES  

 

              

 

              

 

      

CULMINÃNCIA 

PROJETO CARNAVAL 

CULMINANCIA 

CARNAVAL 

CULMINÂNCIA 

PROJETO PATRIA 

ATIVIDADES 

VESPERTINAS 

PROJETO ACOLHIDA 

PROJETO INDIO 

REMOTO 

CULMINÂNCIA NO 

PÁTIO 
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 ENTREGA DE 

BRINQUEDOS  

  

  

 

 

 

 
CULMINÂNCIA 

CARNAVAL 

                                     

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DAS 

CRIANÇAS  

 

                

  

      

 

                

CULMINÂNCIA 

CANTATA 

ATIVIDADE EXTRA 

COMBATE A DENGUE 

ATIVIDADES EXTRA 

 

ATIVIDADES EXTRA 

PROJETO HIGIENE REMOTO 
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XVIII - PLANO DE AÇÃO PARA ENSINO PRESENCIAL 
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JUSTIFICATIVA   OBJETIVOS GERAIS   OBJETIVO ESPECÍFICOS   

 

Retorno presencial, vendo esta necessidade 

observamos junto à comunidade, que as famílias 

ainda não se sentem seguras em enviar seus filhos ao 

presencial. Para adequar a esta realidade de ensino foi 

construído um plano de ação com estratégias para um 

ensino remoto seguro.  

Com base nas pesquisas e quanto a preferência das 

famílias ao ensino presencial está sendo realizado e 

planejado os devidos levantamentos de crianças 

pertencentes ao grupo de risco, levando assim em 

consideração as famílias que ainda não se sentem 

seguras para enviarem seus filhos ao Instituto, 

analisando esta incerteza e medo, refletimos ações 

conjuntas de forma segura com toda a comunidade 

escolar.    

   

 

   

Retomada ao ensino presencial:  

Oportunizar estratégias e ações conjuntas 

para um retorno seguro, dentro dos 

protocolos de segurança, ao enfrentamento à 

pandemia do Covid- 19;    

 

Criar adequações para melhor atender os 

casos suspeitos de covid 19;    

 

Criar protocolos internos com objetivo de 

evitar propagação e disseminação do vírus 

SARS-COV2 NO AMBIENTE 

EDUCACIONAL.   

 

Oportunizar as famílias nos auxílios 

quanto aos protocolos e procedimento de 

forma segura, nas entradas e saídas;   

 

Monitorar e analisar a eficácia de todas as 

ações conjuntas para o retorno seguro; - 

Oportunizar as famílias orientações 

prévias quanto ao remoto;   

 

Garantir que as informações sejam 

claras e objetivas, nos murais como 

nos meios tecnológicos.   

   

   



 

67  

  

  
  

   PLANO DE AÇÃO PARA ENSINO PRESENCIAL     

AÇÃO   ATIVIDADE ESPECÍFICA   QUEM COMO   QUANDO   OBSERVAÇÕES   

 

 

Recepção dos funcionários 

 

Triagem na recepção e   

Higienização com álcool de 70%; 

  

Aferição de temperatura  

Na chegada e durante a estadia no 

Instituto;  

 

Professores    

 

Monitores  

 

Demais  

funcionários    

 

Chegada ao Instituto de 

10min. antes para realizar as 

trocas de roupas vindas de casa 

e anexos dos equipamentos dos 

EPIs para receber as crianças; 

 

 

Durante a 

pandemia na 

entrada e 

durante   os 15 

dias iniciais.    

 

Profissionais orientados 

quanto aos cuidados do 

retorno para casa, e 

mantendo sempre o 

distanciamento dentro   

do Instituto.      

 

 

Semana Pedagógica 

 

Planejamento aulas remotas e   

Presenciais; 

 

Organização e decoração das 

salas obedecendo todas as 

orientações quanto ao 

distanciamento;   

 

 

Professoras   

 

Monitoras   

 

Coordenadora     

 

Apresentação do guia de 

protocolos; Organização dos 

espaços, tempos; 

Planejamento das atividades 

extras e vespertinas, as 

acolhidas; 

Organizações dos cadernos de 

planejamentos diários, 

ocorrências, diário de bordo.   

-Decoração nas salas e 

acolhidas. 

28 a 02/07/21    

Encontros presenciais 

com distanciamento e 

respeitando todas as 

legalidades e medidas de 

segurança. 
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PLANO DE AÇÃO PARA ENSINO PRESENCIAL 

 

AÇÃO ATIVIDADE ESPECÍFICA QUEM COMO QUANDO OBSERVAÇÕES 

 

 

Recepção das 

famílias    

 

Acolhimento e 

inserção as 

famílias    

Triagem na recepção e   

Higienização com álcool   

70%;   

Aferição de temperatura na chegada 

e durante a estadia no Instituto;   

Acolhida   

 

Atividades vespertinas    

Observações ao quadro emocional e 

físico da criança durante entrada e no 

decorrer do dia.   

   

 

Crianças, 

famílias e 

responsável;  

 

Crianças 

que não 

pertencem 

ao grupo de  

Risco.   

 

Entradas e saídas alternadas 

para evitar aglomerações:  

 

Atendimento no Drive Thur; 

Através de histórias voltadas 

para o momento atual, de forma 

lúdica, inserindo as regrinhas; 

Todo o planejamento será 

desenvolvido com inserção de 

todos os protocolos e dentro dos 

conteúdos de forma lúdica e 

criativa; 

Plaquinhas demostrando a 

importância do afeto, e gestos 

para a comunicação. 

 

Enquanto 

durar a 

pandemia 

e  

 Durante 

os 15 dias 

iniciais.    

 

Desenvolvidas campanhas 

Educativas quanto aos protocolos de 

segurança que possam refletir sobre 

a importância de se protegerem nesse 

momento presencial; 

Os esclarecimentos quanto os 

avisos serão anexados em murais e 

alertados na agenda ON-LINE. 

O planejamento será flexível 

sempre que houver necessidade será 

alterado de acordo com as 

necessidades das crianças 
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PLANO DE AÇÃO PARA ENSINO PRESENCIAL 

 

AÇÃO ATIVIDADE ESPECÍFICA QUEM COMO QUANDO OBSERVAÇÕES 

 

Organização da 

entrada    

 

Cada turma terá seu momento 

seguro para entradas: 

(quem tiver carro) Ou no portão 

(quem não tiver carro);   

  

    

   

Crianças - 1º TURMA MATERNAL 

I “A” às 07hs e 15min.; 

- 2º TURMA MATERNAL 

I “B” 07hs e 25min.; 

- 3º TURMA MATERNAL 

II “A” 07hs e 45 min.; 

- 4º TURMA MATERNAL 

II “B” 07hs e 55min. 

 Enquanto durar a 

pandemia.    

  

  

Informativos 

 Entrada e Saída sobre o 

distanciamento;   

 

Organização da saída   

Cada turma terá seu 

momento  

seguro para saídas:    

Os pais entregarão no Drive, 

(quem tiver carro);   

Ou no portão (quem não 

tiver carro)  

 Planejamento de aulas para 

o remoto e presencial; Das 

atividades vespertinas;   

Crianças  

- 1º TURMA MATERNAL 

I “A” às 16hs e 15 min.; 

- 2º TURMA MATERNAL 

I “B” às 16hs e 25min.; 

- 3º TURMA MATERNAL 

II “A” às 16hs e 45 min.; 

- 4º TURMA MATERNAL 

II “B” às 16hs e 55min. 

 

  

Enquanto durar a 

pandemia    

  

  

   

Um dia antes as 

famílias serão orientadas a 

comunicar o quadro atual 

da criança, só será 

permitido caso estejam 

bem de saúde, caso seja 

percebido alguns sintomas 

gripais ou de covid-19, 

será  
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Avaliações formativas:  

Formação continuada: do 

Instituto,   

  DIINF, UNIEB;   

  

   Atualizações nas 

plataformas;  

 

   Planejamento nutricional.    

Feito comunicado com as 

famílias     

 

Coordenação 

Pedagógica   

   Coordenadora    

 Professoras   

 Monitoras    

 Nutricionista    

   

Duas vezes por semana conforme 

plano de trabalho, de forma 

presencial respeitando o  

distanciamento social - Dividido 

em dias diferentes.   

Ao longo do  

ano Letivo   

Enquanto durar 

pandemia.  

Presencial, de acordo com 

o descrito no plano de 

trabalho Presencial.  
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Segunda/quarta e terça/quinta-feira   

  

  

Acolhimento e 

reinserção das 

crianças, no início 

do segundo 

semestre 

Diagnóstico inicial voltada 

para habilidades e 

competências; 

Olhar atento a possíveis 

atitudes emocionais 

presenciadas como: choro, 

desinteresse, nervosismo, 

tristeza, etc.    

   

Crianças    Nas aulas,   

Nas atividades propostas; 

Momento da alimentação,   

Soninho,  

banho etc.  

Durante os 15 

primeiros dias, ou 

enquanto houver 

necessidade.   

As atividades serão a 

partir dos interesses 

delas, será proposto uma 

pesquisa prévia com as 

crianças do que elas mais 

gostam;  

Operacionalização 

de higienização das 

roupas de cama e 

banho 

Toalhas, lençóis e fronhas são 

guardados em sacos individuais e   

identificados;   

  

Monitores    

Serviços gerais    

Duas vezes na semana por turma   

   

Durante o ano 

todo.   

   

   

Atendimento das 

crianças 

com atividades 

Remotas 

Aulas remotas;   

Atividades remotas;   

Atividades impressas;    

WhatsApp    

   

Crianças que 

pertencem ao 

Grupo de 

comorbidade   

Será postado vídeo aula ou áudio 

com Cartaz, referente ao mesmo 

tema abordado no presencial;  

Todos os dias 

enquanto durar 

pandemia   

Durante o período 

presencial, será separado 

um momento para essa 

assistência. o grupo terá 
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assistência no período 

matutino e vespertino;   

 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos ao 

detectar suspeita 

ou confirmação de 

COVID19, no caso 

de crianças   

 

As famílias serão orientadas a 

comunicar a suspeita antes do 

comparecimento;   

No ato da triagem se for 

detectado  

 algo, as famílias serão orientadas 

aos procedimentos das normas 

técnicas da secretaria de saúde, as 

famílias serão orientadas de 

acordo com os protocolos de 

suspeito de covid-19,  

Caso seja no decorrer do dia, a 

criança ficará isolada em um local 

adaptado aguardando até que os 

procedimentos legais sejam   

 

 

Todas as 

crianças do 

Instituto   

Educacional   

Pintando o Sete;   

 

Fazer Valer   

 

 

Através de comunicação prévia 

das famílias e através do grupo de 

WhatsApp,   

Sintomas do  

Covid - 19; 

 

Sintomas gripais manifestadas nas 

crianças no período  

integral;  

 

 

Durante o 

período da 

pandemia, 

informações 

diárias de suas 

condições 

físicas.   

 

 

Os órgãos competentes 

serão informados antes, 

durante e após os 

resultados.   
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realizados; 

As famílias serão avisadas sobre 

as suspeitas,   

Caso a família não venha 

buscar, estaremos acionando 

outras instâncias para não colocar 

em risco outras pessoas,   

Competentes.  

Após a confirmação os órgãos 

serão informados.  

 Serão orientados a 

comunicar aos pais, caso estejam 

com suspeitas; 

No ato da triagem se for detectado 

algo as professoras, o porteiro e 

monitores, serão orientados a não 

deixar entrar;  

Caso seja no decorrer do dia 

orientado a se dirigir imediatamente a 

UBS mais próximo e os mesmos 

 

Todos os 

profissionais do   

Instituto   

Educacional   

Pintando o Sete   

Fazer Valer   

 

Através de   

Comunicação prévia,  

Através dos   

Sintomas referente à covid 19 no 

momento  

do trabalho;   

 

Durante o 

período da 

pandemia,  

 

Informações 

diárias de suas 

condições físicas.   

 

Os órgãos competentes 

serão informados antes, 

durante e após os 

resultados.   
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deverão comunicar a direção sobre os 

resultados;  

As famílias serão avisadas sobre as 

suspeitas e sempre que confirmado a 

detecção, serão informados aos 

órgãos competentes; 



 

75  

  

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho 

Unidade de Educação Básica 

             Instituto Educacional Pintando o Sete Fazer Valer 

     

 

 

  “De acordo com o Protocolo de orientações de retorno às atividades 

presenciais nas Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil   

equipe gestora deverá elaborar um Plano de Ação, destinado a planejar e organizar os 

procedimentos estratégicos, técnicos, administrativos e pedagógico, no âmbito de 

unidade escolar, que tem como finalidade adequar o planejamento às condições 

advindas da situação de emergência em saúde pública ocasionada pelo novo 

coronavírus. Caracterizando-se como documento norteador das ações e, por isso, 

dispõe da função de apresentar-se como forma de registro e, consequentemente, de 

respaldo das ações adotadas” (guia de orientações de retorno às atividades 

presenciais nas Instituições Educacionais Parceiras IEP-s que ofertam a Educação 

Infantil”.   

O Instituto Educacional Pintando o Sete Fazer Valer FV, desenvolveu essas ações com 

embasamentos aos documentos que norteiam as práticas pedagógicas como:  Protocolo  de 

orientações de retorno às atividades presenciais nas Instituições Educacionais Parceiras- IEP 

que ofertam Educação Infantil,  Currículo em Movimento do Distrito Federal, a Proposta 

Pedagógica da unidade escolar, o Plano de Trabalho da instituição,  Diretrizes Pedagógicas e 

Operacionais para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil e os  

Indicadores de Qualidade da Educação Infantil.    

O modelo que foi sugerido pelo CEPAS dentro da realidade escolar, foi adaptado a 

nossa realidade, desta forma fortalecer em conjunto as ações planejadas para o retorno seguro 

e promovendo segurança e qualidade no atendimento conforme nos orienta os indicadores de 

qualidade apensado a este plano de ação será desenvolvido na PPP.    
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PLANO DE AÇÃO PARA ENSINO PRESENCIAL 

   

Este Plano de ação foi elaborado dentro dos protocolos do guia de orientações retorno 

as atividades presenciais nas Instituições Educacionais Parceiras, o mesmo será flexível e 

acessível a comunidade escolar, sempre que houver necessidade o mesmo será alterado, 

conforme a necessidades. 

 

 

 

                                           

Carla Cristina C de Oliveira Santos 

Diretora Pedagógica  


