
 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDRAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
 

 

HOTELZINHO SÃO VICENTE DE PAULO DE PLANALTINA – DF 

UNIDADE II 

 

INSTITUTO EDUCACIONAL 

 IRMÃ DULCE 

 

 

 
PROJETO PEDAGÓGICO 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação infantil: creche e pré-escola 

 

 
Planaltina – DF 

2021 



SUMÁRIO 
 

 
1 APRESENTAÇÃO................................................................................ 3 

2 ORIGEM HISTÓRICA, NATUREZA E CONTEXTO 

DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL................................................ 

 
4 

3 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE.................................................... 6 

3.1 Gráficos.................................................................................................. 7 

3.2 Fotos........................................................................................................ 9 

4 PRINCÍPIOS......................................................................................... 10 

5 MISSÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS................................... 12 

5.1 Objetivo geral........................................................................................ 12 

5.2 Objetivos específicos............................................................................. 12 

6 ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO 

E DO ENSINO OFERECIDOS........................................................... 

 
13 

7 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR...................................................... 17 

8 OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, ENSINO E METOLOGIA 
ADOTADA............................................................................................. 

 
21 

9 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

EDUCACIONAL, COM VISTAS À MELHORIA 
DA EDUCAÇÃO................................................................................... 

 

 
23 

10 INFRAESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL.......... 25 

10.1 Fotos........................................................................................................ 26 

11 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA........................... 28 

12 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 
PEDAGÓGICO..................................................................................... 

 
31 

13 PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS OU 
INTERDISCIPLINARES DA CRECHE IRMÃ DULCE 2020........ 

 
32 

14 REFERÊNCIAS.................................................................................... 37 

15 ANEXOS................................................................................................ 38 

 

 

  



3 
 

 

1- APRESENTAÇÃO 

 
 

Esta é a proposta de Projeto Político Pedagógico (PPP) para o ano de 2021 da Creche 

Irmã Dulce, que, foi reformulada levando em consideraçaõ o contexto da pandemia que se 

instalou no Brasil e no mundo em decorrencia da COVID 19. A Creche irmã Dulce é chamada 

de Dulcinha, carinhosamente pelos seus colaboradores.   Para atingir os objetivos de melhorias 

das nossas práticas e garantir a participação de todos, foram utilizados, na reformulação desta 

proposta, instrumentos de avaliação, por meio de questionários, (google forms) pesquisas de 

satisfação, reuniões pedagógicas com os pais e de formação dos profissionais por via google 

Meet. Todos esses foram mecanismos de extrema importância para avaliar e realinhar as 

estratégias que garantem o bom funcionamento da instituição e, como consequência, o 

atendimento de boa qualidade às crianças. 

Fizeram parte desta Proposta Pedagógica, por meio de questionário, pais,  professores, 

monitores, crianças, equipe da diretoria geral, diretor e coordenador pedagógico e demais 

profissionais envolvidos no cotidiano da instituição. Já as crianças são rotineiramente 

consultadas sobre suas preferências, por meio de questionamentos e pesquisas com as familias 

que estão acompanhado cotidianamente. Portanto, em consonância com o Currículo em 

Movimento da Educação Básica – Educação Infantil, o PPP reveste-se da maior importância 

para o alcance dos seus objetivos institucionais de cuidar eeducar. É imperioso esclarecer que 

as estratégias utilizadas presencialmente são por meio de questionários escritos e reuniões 

presenciais. 

Os dados obtidos foram analisados e serviram de base para tomada de decisões e 

definições de novas metas, nas quais as crianças são vistas como protagonistas do processo de 

ensino e de aprendizagem, para que, por meio de nossas ações, possamos atingir a qualidade do 

atendimento e garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimentodelas. 

Iniciamos 2021 colocando o PPP em prática e os projetos do primeiro semestre. 

Projetos que garantem a integração família e creche e que abrajem todos os campos de 

experiências, tendo em mente sempre o que deve ser priorizado e considerado no 

desenvolvimento infantil. Começamos com a semana pedagógica, uma avaliação do ano que 

passou e uma lista do que foi positivo e o que não foi bom, seguimos com a reunião de pais e 

com a apresentação da equipe, dos princípios, dos valores institucionais e dos assuntos 

relacionados ao cotidiano da creche. 

Como referências para este trabalho, foram utilizadas as orientações encaminhadas 

pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e as considerações propostas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o Currículo em Movimento e 

Orientações Pedagógicas. 
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2 - ORIGEM HISTÓRICA, NATUREZA E CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO 

EDUCACIONAL 
 

 

A Creche Irmã Dulce, situada no Módulo 01, Setor de Mansões Mestre D’Armas, 

Planaltina – DF, CEP 73402-503, jurisdicionada à Coordenação Regional de Ensino de 

Planaltina – DF (CREP) da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), sem 

fins lucrativos, com personalidade jurídica e de direito privado, com autonomia  financeira e 

administrativa, será uma extensão do Hotelzinho São Vicente de Paulo – DF (HOSVIP), 

entidade mantenedora, fundada em 16 de maio de 2007, sob o CNPJ no 08.938.465/0001-08, 

com sede na Rua XV de Novembro, Quadra 60, Lote 09/A, Setor Tradicional, Planaltina – DF, 

registrado no 9o Ofício de Registro Civil e Pessoas Jurídicas, averbado à margem do Registro 

no 142 do Livro A-2, fls. 22, em 21 de setembro de 2011 e alterado em 9 de março de2017. 

A notícia da abertura de uma creche de período integral (com funcionamento das 7h30 

às 17h30), com oferta para crianças de dois anos a quatro anos de idade, foi muito bem recebida 

pela comunidade local. 

As atividades da Creche Irmã Dulce tiveram início no dia 4 de outubro de 2018, 

concretizando o anseio da população e atendendo parte da grande demanda de crianças com 

faixa etária entre dois anos e quatro anos. 

 
 

DADOS DA MANTENEDORA 

CNPJ 08.938.465/0004-42 

Endereço completo 
Módulo I, Lote 8, Setor de Mansões Mestre 

D’Armas, Planaltina – DF, CEP: 73402-503 

Telefones/e-mail 
(61) 3488-4843/(61) 99286-6897 
crecheirmadulce2018@gmail.com 

Registro no 142 -Livro A/2, fls.22 – Cartório 9o Ofício 

Presidente Ilma Guirra Araújo 

DADOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

Turno de funcionamento Integral 

Nível de ensino ofertado Creche e pré escola 

Etapas, fases, modalidades de 

ensino/programas e projetos 
especiais da educação básica 

 

Educação Infantil de dois a quatro anos de idade 

mailto:crecheirmadulce2018@gmail.com
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DADOS DA DIRETORIA VOLUNTÁRIA 

Presidente Ilma Guirra Araújo 

Vice-presidente Francisnete Maria Batista Santos 

Secretário Andréia Cristina da Silva 

Tesoureiro Allison da Cruz Souza 

DADOS DA EQUIPEGESTORA 

Diretora pedagógica Sandra Muniz M. Santos 

Coordenadora pedagógica Eliana Fátima Rocha Alcântara 

Secretária escolar Patrícia Aranha de Sousa 
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3 - DIAGNÓSTICO DAREALIDADE 

 

 
A Creche Irmã Dulce está localizada na Região Administrativa (RA) de Planaltina, no 

Distrito Federal, e suas atividades tiveram início no dia 4 de outubro de2018. 

Um dos objetivos da instituição é atender as crianças integralmente e assegurar seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, além de viabilizar às famílias conseguir trabalhar 

com a certeza de que seus filhos e filhas estão sendo bem cuidados. Entendemos que a creche é 

uma nescessidade local e um direito dasfamilias. 

Até o presente momento, devido a pandemia causada pela COVID-19, que se alastra 

pelo país, as aulas presenciais na Instituição estão suspensas, dando espaço às aulas remotas 

(síncronas e assíncronas), no qual impossibilita o atendimento integral no que se refere ao 

horário e a oferta das refeições. No entanto, quando houver a possibilidade de retorno das aulas 

presenciais acreche atenderá, 209 crianças na faixa etária de dois a cinco anos, prestando 

atendimento de segunda a sexta-feira, no horário das 7h30 às 17h30. As turmas foram montadas 

tendo como base a enturmação proposta pela SEEDF e pela CREP. 

A instituição conta com mobiliário e material didático pedagógico adequado para a 

faixa etária atendida, estando em acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) – Lei no9394/1996, que, no art. 29, diz: “A educação infantil, primeira etapa da educação 

básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 

dacomunidade”. 

Em suas práticas pedagógicas, a creche segue os princípios e as diretrizes curriculares 

que orientam as escolas brasileiras na organização do ensino. Para o desenvolvimento desta 

proposta, foram seguidas, ainda, as instruções legais necessáriaspara a realização de atividades 

relacionadas ao desenvolvimento físico, social e mental das crianças, oportunizando-lhes a 

prática da criatividade, para a formação de cidadãos ativos e participativos. 

O Hotelzinho São Vicente de Paulo tem a função social de oferecer serviços 

educacionais a crianças carentes de Planaltina-DF e arredores, auxiliando as famílias na missão 

de educar e cuidar de crianças na faixa etária de dois a quatroanos. 

Com a abertura da Creche Irmã Dulce, filial do Hotelzinho, foi possível ampliar sua 

rede de atendimento, proporcionando às crianças educação infantil que provê alimentação de 

boa qualidade, atividade pedagógica especializada, acompanhamento nutricional, atendimento 

aos pais etc., preocupando-se com o desenvolvimento integral das crianças. 



7 
 

 

3.1 Gráficos 
 

A Creche Irmã Dulce atende 209 crianças provenientes de cadastro da Secretaria de 

Educação do DF. A maioria dos pais ou responsáveis são trabalhadores no Plano Piloto, da 

região de Planaltina e da Enstância. Com relação aos funcionários, 95% deles moram em 

Planaltina e 5% moram no Entorno. 

A escola está inserida na Estância. 

Em relação às instalações da creche, ressalta-se que foi cedida pela Comunidade 

Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, que entendeu ser de suma importância para a 

comunidade a cessão do espaço, tendo em vista a educação e o cuidado às crianças, enquanto 

as famílias trabalham. 

Foram entregues e devolvidos questionários via google forms as familias e aos 

funcionários, devidamente preenchidos, totalizando 100% da amostra. Seguem dados abaixo: 

Os aspectos da escolaridade são: 75% cursaram o Ensino Fundamental, 23% 

terminaram o Ensino Médio, 2% fizeram graduação. 

 

 

Consoante à moradia, 14% das famílias dos alunos da instituição de ensino residem 

em imóveis próprios, 72% moram em imóveis alugados e 14% habitam em imóveis cedidos 

familiares. 

 

 .  
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Quanto ao número de filhos, 18% têm até 2 filhos, 63% têm até 4 e 19% têm mais de 

quatro filhos. 

 

Quanto à faixa etária dos responsáveis, 38% têm entre 18 e 28 anos, 48% têm entre 29 

e 39 anos e 14% têm mais de 40 anos. 

 

No decorrer do trabalho, tivemos a oportunidade de identificar dificuldades que 

interferem diretamente no processo de ensino e de aprendizagem. Por conta do período de 

pandemia que se estendeu de 2020 a 2021,conforme decretos. Entre esses problemas, podemos 

citar: 

 dificuldade de entrega das devolutivas por meio das redes sociais e plataforma. E para 

sanar tal dificuldade a creche fez acompanhamento por meio de busca ativa, material 

escrito evideochamadas. 

 Adequação das atividades pedagógicas ao ensino a distância, para mediar essa 

dificuldade a creche promove continuamente, formação com a equipe. 

 Gravações de vídeos, as atividades remotas,as formações, o apoio e trocas de 

experiências foram determinantes para que isso fosse desmistificado e introduzido na 

rotina profissional. 

 Migração dos grupos de whatsApppara plataforma. Esse processo foi lento, mas, está 

fluindo, pois, a cada dificuldade a familia é chamada e atendida de forma 

individualizada. 

 

 

 

 

 



9 
 

3.2 Fotos 
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4 - PRINCÍPIOS 

 
 

Princípios epistemológicos – conforme citado do Currículo em Movimento da 

Educação Básica – Educação Infantil para o Distrito Federal, as aprendizagens e o 

desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes o educar e o cuidar, bem como o 

brincar e o interagir. Esta etapa da educação não se organiza em conteúdos, componentes 

curriculares ou áreas do conhecimento. Portanto, compreende que as crianças têm os direitos de 

conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Todos eles emergem dos 

princípios éticos, estéticos e políticos expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010a, p. 16), os quais 

a Creche Irmã Dulce toma como base para elaboração do PP. 

Princípios éticos – referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

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

identidades e singularidades. O trabalho educativo organiza-se e estrutura-se de modo a 

assegurar às crianças a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades, a valorização 

de suas produções, o apoio à conquista da autonomia na escolha de brincadeiras e de atividades. 

Princípios políticos – referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da 

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

participante da vida social, modifica e é modificada pelas interações que estabelece com o outro, 

com a cultura e com o ambiente, por meio das múltiplas linguagens. 

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

ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais. 

O envolvimento da criança com as manifestações artísticas oportuniza o 

desenvolvimento da imaginação, de habilidades criativas, da curiosidade e da capacidade de 

expressão nas múltiplas linguagens (gestual, corporal, plástica, verbal, musical, escrita e 

midiática, entre outras), a partir de estímulos sensoriais e por meio da leitura e da releitura, da 

criação e da recriação, apropriando-se de muitos saberes. 

As práticas de educação e cuidados voltados à criança possibilitam a integração entre 

os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais da criança, entendendo que esta é 

um ser completo, íntegro, que aprende a conviver com o outro e com o ambiente por meio de 

um processo gradativo econtínuo. 

As estratégias adotadas articulam-se a partir de atividades lúdicas e intencionais, em 

momentos de ações livres e direcionadas, na busca do desenvolvimento global da criança. Tais 

estratégias visam a contribuir para uma educação que ofereça conteúdos básicos 

necessáriosàconstituiçãodevalores,contribuindoparaarelaçãocomafamíliaeacomunidade. 
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Princípios da Educação Integral 
 

 

Os princípios basilares da Educação Integral das escolas públicas do Distrito Federal 

são: 
 

 intersetorialidade: assegura políticas públicas de diferentes campos, a fim de 

“potencializar a oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a 

melhoria da qualidade daeducação”; 

 transversalidade: busca pôr em prática a “concepção interdisciplinar de 

conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos 

estudantes e dacomunidade”; 

 diálogo escola-comunidade: procura “legitimar os saberes comunitários como 

sendo do mundo e da vida, pensando na Unidade Escolar com abertura para resgatar 

tradições e culturaspopulares”; 

 territorialização: o propósito é ultrapassar os muros das escolas, fazendo parcerias 

com a comunidade para a “criação de projetos socioculturais significativos e para o 

melhor aproveitamento das possibilidadeseducativas”; 

 trabalho em rede e convivência escolar: “todos devem trabalhar em conjunto, 

trocando experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de 

aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e jovens”. Afinal, “o estudante 

não é só do professor ou da escola, mas da rede, existindo uma corresponsabilidade 

pela educação e pela formação doeducando”. 
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5 - MISSÃO E OBJETIVOSINSTITUCIONAIS 

 
 

5.1 - Objetivogeral 

Ofertar o atendimento educacional de forma presencial, híbrida ou remotaa crianças na 

faixa etária de dois anos a quatro anos, proporcionando condições adequadas para proteção, 

segurança, aprendizagem, convivência saudável, percepção de si, do outro e do ambiente em 

que vive e alimentação, respeitando os princípios da integralidade. 

5.2 Objetivosespecíficos 

 Favorecer o desenvolvimento do espírito de solidariedade com seus companheiros 

e a iniciativa de grupo, orientando no sentido de que possa desenvolver princípios 

básicos ao bemcomum; 

 Prestar atendimento educacional às crianças, proporcionando-lhes condições para 

seu desenvolvimentointegral; 

 Desenvolver noções sobre princípios políticos dos direitos e deveres como futuros 

cidadãos da prática da ação crítica e do respeito à ordemdemocrática; 

 Criar oportunidades de integração com a família e a comunidade escolar, ampliando 

a troca de experiências e informações entre os envolvidos e a aquisição de 

conhecimentos relativos ao processo de desenvolvimento dascrianças; 

 Promover o cuidar e o educar e o brincar e interagir de forma integrada, 

considerando o desenvolvimento integral dascrianças; 

 Contemplar os princípios éticos, estéticos e políticos, no que se refere à formação 

da criança para o exercício progressivo da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bemcomum; 

 Desenvolver a proposta pedagógica da instituição, em consonância com o Currículo 

em Movimento da Educação Básica, as Diretrizes de Avaliação Educacional 

Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala, as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Infantil e as Orientações Pedagógicas para convênios com instituições 

sem fins lucrativos para atendimento à Educação Infantil e demais documentos 

normativospertinentes; 

 Cumprir integralmente o calendário escolar oficial daSEEDF,referente ao Calendário 

2021 das instituições parceiras, Portaria nº 498, 28 de dezembro de 2020 

 Ofertar cinco refeições diárias variadas e adequadas às faixas etárias, 

compreendendo: café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche vespertino e jantar, 

assim que houver o retorno das aulas presenciais ou  híbridas. 
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6 - ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO E DO ENSINO 

OFERECIDOS 
 

 

A Creche Irmã Dulce utiliza como metodologia de aprendizagem a Psicologia 

Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-Crítica, descritas no currículo as quais 

compreendem que as concepções de crianças e infâncias decorrem de determinações sociais de 

âmbito político, econômico, social, histórico e cultural, ou seja, consideram as crianças, no 

contexto das práticas educativas, como sujeitos de direito, que têm necessidades próprias, que 

manifestam opiniões e desejos de acordo com seu contexto social e sua história devida. 

Esta reflexão sobre a prática pedagógica e sobre o papel do professor, vista sob o 

enfoque histórico-social do desenvolvimento humano, aponta para uma concepção de 

escola em que as pessoas possam dialogar, duvidar, discutir, questionar e compartilhar 

saberes. Em que haja espaço para transformações, para as diferenças, para o erro, para 

as contradições, para a colaboração mútua e para a criatividade. Uma escola em que 

professores e alunos tenham autonomia, possam pensar, refletir sobre o próprio 

processo de construção de conhecimento e ter acesso a novas informações. 

(Rego,1995). 

 
Entre os projetos trabalhados e de intervenção, a Creche Irmã Dulce promove a 

participação de todas as crianças nas atividades. Respeitando o tempo de cada uma e suas 

particularidades, as salas são organizadas em centros de interesses para que a criança se sinta 

estimulada e participe de todas as atividades. A organização do trabalho pedagógico visa a 

acolher a todos sem distinção e de acordo com a necessidade observada, pois entende que a 

infância oferece um mundo cheio de possibilidades as quais precisam ser exploradas, utilizando-

se para isso todos os meios disponíveis e adequados a faixa etária das crianças da educação 

infantil. 

Na primeira infância, a criança se utiliza da manipulação de objetos e da realização de 

atividades manuais, como modelagem, pinturas, desenhos, esculturas etc., participa 

de jogos, da representação simbólica e da brincadeira de papéis sociais. Nessa fase, a 

criança desenvolve-se consideravelmente, de modo a ampliar sua percepção do 

próprio corpo, suas possibilidades motoras, seu conhecimento de mundo, apresenta 

possibilidades de constituir a noção de espaço e de tempo. Verifica-se, também, a 

ampliação da linguagem oral e diferentes formas de expressão, entre elas, o desenho e 

a elaboração de hipóteses sobre a leitura e a escrita. (Currículo em Movimento da 

Educação Básica do Distrito Federal – Educação Infantil,2014). 

 
A instituição dispõe de um corpo docente qualificado, além de primar pela formação 

continuada oferecida pela própria instituição e pela SEEDF, no decorrer do ano letivo, por meio 

de dias de formação, nos dias de coordenação pedagógica, que ocorrem uma vez por semana, 

aonde a equipe reflete sobre um tema em questão dentro do Currículo em Movimento da 

Educação Básica, utilizam-se vídeoaulas,textos, discussões em grupo e oficinas criativas eaulas 

síncronas. 
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O momento é considerado enriquecedor para a melhoria das práticas docentes. As datas 

comemorativas são bastante significativas e são trabalhadas em uma abordagem culturalmente 

reflexiva. Busca-se envolver a família e a comunidade e desenvolver habilidades dentro dos 

campos de experiência. 

A equipe pedágogica também participa de formações e promove dias letivos temáticos 

que envolvem a comunidade escolar, pais ou responsáveis, abordando temas propostos pela 

SEEDF, eventos que visam a discussão, orientação e conscientização da comunidade. 

As crianças são agrupadas de acordo com a idade, conforme enturmação que foi 

definida junto a SEEDF. Para desenvolver o trabalho pedagógico, a instituição, toma como a 

base do Currículo da Educação Infantil, o Referencial Curricular da Educação Infantil e 

Orientações Pedagógicas da SEEDF de 2020/2021. 
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ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL PEDAGÓGICO 
 

QUANTIDADE FUNÇÃO FORMAÇÃO 

1 Diretor Pedagógico Gestão Escolar 

1 Coordenador Pedagógico Pedagogia 

8 Professor Pedagogia 

11 Monitor Ensino médio/cursando Pedagogia 

 

SERVIÇOS DE APOIO, ADMINISTRATIVO E NUTRIÇÃO 
 

QUANTIDADE FUNÇÃO FORMAÇÃO 

1 Secretária Escolar Administração 

1 Nutricionista Nutrição 

1 Cozinheiro Ensino médio 

2 Auxiliares de cozinha Ensino Médio 

3 Serviços Gerais Ensino Fundamental 

2 Porteiro Ensino Médio 

2 Agente Patrimonial Ensino Médio 

 

Nesse período de pandemia a rotina é organizada da seguinte forma: 

• 8h da manhã postagem de vídeos de segunda a quarta-feira; 
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• Quinta-feira, aulas síncrona ou ( sábados letivos);; 

• Sexta-feira, interação nos grupos das turmas de 8h às 17h 

• Todos os dias são livres para postagens na plataforma. 

Em período presencial  as crianças são acolhidas na área coberta da escola, às 7h30, e, 

logo após a recepção, juntamente com professores, monitores e direção participam da Hora 

Alegre com cantos e animações. Fazem a primeira refeição no pátio e retornam para a sala de 

atividades para guardar seus pertences, seguem para a quadra ou para o parquinho, conforme 

cronograma, para realizarem atividades psicomotoras, como jogar bola, brincar livremente e 

aproveitar o sol damanhã. 

Após esse momento, as crianças seguem para higienizar as mãos e fazer a colação. Na 

sala de atividades, inicia-se a rodinha onde são trabalhados os temas semanais, de acordo com 

o planejamento definido nas coordenaçõespedagógicas. 

O almoço é servido às 11h30, após o almoço os alunos descansam das 12h às 14h. O 

lanche da tarde é servido às 14h e, às 15h, é horário do banho. Após esse horário,  as monitoras 

realizam atividades pedagógicas ou brincadeiras dirigidas com as crianças, dando continuidade 

ao que foi desenvolvido no turno matutino. A janta é servida às 16h30. Logo em seguida, 

preparamos os alunos para o encerramento doturno. Acompanhamos juntamente com a nutrição 

a alimentação das crianças em casa duante a pandemia com dicas e sugestões nos vídeos. 
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A higienização bucal é realizada após cada refeição, sempre com a orientação e a 

supervisão das monitoras ou professora. Os pais sempre são atendidos e muitos comparecem à 

escola quando solicitado, participando ativamente da vida escolar de seus filhos. A equipe 

gestora sempre que os atende registra sistematicamente em livro próprio os assuntos discutidos 

a respeito dascrianças. 

Quanto ao uso de medicamentos, a creche esclarece aos pais que, caso a criança 

necessite tomar alguma medicação na creche, é preciso que o responsável traga a receita 

prescrita pelo médico, com data e término do tratamento, e, em caso de febre, vômito ou 

diarreia, a creche entra em contato com os pais. Em todos os projetos, busca-se utilizar todos os 

espaços da creche, como quadras, parquinho, área da mangueira, horta etc. com atividades de 

exploração de ambientes, contação de histórias, passeios e atividades com bolas, bambolês, 

jogos, rodas de atividades psicomotoras e interação entre as turmas. 
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7 - ORGANIZAÇÃOCURRICULAR 

 
Entende-se o Currículo em Movimento da educação Infantil do Distrito Federal, como 

um norteador do trabalho pedagógico. Para harmonizá-lo à realidade da Creche Irmã Dulce, a 

coordenação pedagógica realizou a organização curricular com a finalidade de promover a 

unidade do trabalho desenvolvido pelo corpo docente, possibilitando que as professoras 

conheçam o percurso que irão seguir no decorrer do ano e organizem seu planejamento, 

respeitando as particularidades da turma e dos alunos, privilegiando os eixos integradores da 

Educação Infantil, que são educar e cuidar, brincar e interagir, envolvendo todos os campos de 

experiências, considerando que a instituição está formando alunos conscientes, críticos, ativos 

e politizados. 

Dessa forma, os eixos transversais Educação para a Diversidade, Educação para a 

Sustentabilidade e Educação em e para Os Direitos Humanos são contemplados na nossa prática 

diária ao ensinarmos as crianças a respeitarem o colega, a buscarem as qualidades que cada um 

tem, a apagarem a luz ao sair da sala, a fecharem a torneira após o uso, a não desperdiçarem a 

comida e os materiais, a tratarem o outro como gostariam de ser tratadas, esperar a vez pra falar, 

usar de educação e clichês sociais como, obrigada (a), por favor, com licença e etc. 

Com o intuito de promover a relação entre teoria e prática são desenvolvidos na escola, 

os projetos Dia Distrital da Educação Infantil, Plenarinha e Semana de Educação Para a Vida, 

que se dá por meio da escuta sensível feita com as crianças nas escolas, na intenção de 

materializar suas concepções e desejos em relação a comunidade em que estão inseridos. Para 

que isso ocorra é necessário constantes reflexões sobre a importância do(a) professor(a) como 

mediador(a) e facilitadordo processo de aprendizagem. De acordo com o tema da Plenarinha a 

coordenação trata com os professores a melhor forma de inserir em todos os conteúdos 

trabalhados em cada campo de experiência o tema escolhido para que o material produzido seja 

apresentado a comunidade emexposição. 

O trabalho é desenvolvido de forma Transversal e Interdisciplinar, partindo sempre da 

realidade concreta das crianças, e questões como valores, atitudes e éticas devem ser 

abordadascomnaturalidade. 

Os planejamentos diários, geralmente, seguem essa organização didática como orienta 

o Currículo emMovimento: 

 Materiais: os materiais compõem as situações de aprendizagem quando usados de 

maneira dinâmica, apropriada à faixa etária e aos objetivos da intervenção 

pedagógica. A professora prepara todo o material de antemão para que utilize em 

sala de aula com ascrianças. 
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 Espaço físico: O espaço é elemento fundamental para o desenvolvimento infantil, 

portanto, Podem ser mais qualitativas as aquisições sensoriais e cognitivas das 

crianças, propomos que a salas ofereçam um ambiente acolhedor com decorações 

significativas e intencionais e demonstre a participação ativa das crianças. Espaço 

e ambientes são elementos indissociáveis, ou seja, um não se constitui semooutro. 

 Tempo: as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças ocorrem dentro de um 

determinado tempo. Esse tempo é articulado. Ou seja, o tempo cronológico – aquele 

do calendário - articula-se com o tempo histórico – aquele construído nas relações 

socioculturais ehistóricas. Cumprimos uma rotina estruturada, mas sempre 

estimulando as crianças a participarem de tudo com alegria evontade. 

 Atividades ocasionais: permitem trabalhar com as crianças, em algumas 

oportunidades, um conteúdo considerado valioso, embora sem correspondência 

com o que está planejado. Trabalhada de maneira significativa, a organização de 

uma situação independente se justifica, a exemplo de passeios, visitas pedagógicas, 

comemorações, entreoutras. 

 Atividades permanentes: ocorrem com regularidade (diária, semanal, quinzenal 

ou mensal) e têm a função de familiarizar as crianças com determinadas 

experiências de aprendizagem. Asseguram o contato da criança com rotinas básicas 

para a aquisição decertasaprendizagens. 

 Sequência de atividades: Os planejamentos diários, geralmente, seguem essa 

organizaçãodidática. 

Geralmente, a rotina abrange recepção, banho de sol, roda de conversa, 

calendário e clima, alimentação, higiene, atividades de pintura e desenho, descanso, brincadeira 

livre ou dirigida, narração de histórias, entre outras ações. Ao planejar a rotina de sua sala de 

atividades, o professor deve considerar os elementos: materiais, espaço e tempo, bem como os 

sujeitos que estarão envolvidos nas atividades como também os objetivos a serem alcançados. 

Com base no Currículo em movimento da Educação Básica - 

Outro aspecto trabalhado na CRECHE IRMÃ DULCE é a solidariedade e o 

compartilhar, pois as crianças nessa faixa etária precisam aprender a conviver em comunidade 

e desenvolver sua solidariedade. A produção expressiva da criança vai desde a confecção de 

brinquedos de sucata, até a livre expressão por meio de desenhos e pinturas. Também são feitos 

painéis e murais de exposição que fazem parte da documentação pedagógica proporcionando 

que as atividades das crianças sejam apreciadas e valorizadas. Contudo não negligenciamos a 

importância de estimular a imaginação e as atividades psicomotoras quecontribuem no 

desenvolvimento integral da criança.Para atingir os objetivos propostos com maior eficácia e 

favoreçam a formação pessoal e social e amplie o seu conhecimento de mundo as crianças 



20 
 

necessitam: 

Ser atendidas em seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com a 

BNCC (BRASIL, 2017): 

1. Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, relacionando-se e 

partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes linguagens, ampliar o 

conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em relação à natureza, à cultura 

e às diferenças entre aspessoas; 

2. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 

diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a 

produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências 

emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais erelacionais; 

3. Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento 

dagestão da instituição que oferta Educação Infantil quanto das atividades da vida 

cotidiana: escolha das brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do 

desenvolvimento das diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos e do 

posicionamentopróprio; 

4. Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações, 

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na instituição de 

Educação Infantil e fora dela, ampliando seus saberes, linguagens e conhecimentos; 

5. Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, criativo e 

sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos elaborados a partir de 

diferentes experiências que envolvam a produção de linguagens e a fruição das artes 

nas suas diversasmanifestações; 

6. Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural, ao construir uma 

imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas  experiências 

de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição de 

Educação Infantil. É surpreendente o quanto as crianças evoluíram em apenas um 

mês de trabalho, nitidamente notamos uma verdadeira calmaria, apesar do período 

de adaptação que costuma ser de mais choro e inquietude, já que as crianças não 

estão habituadas asrotinas. 
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8 - OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, ENSINO E METOLOGIAADOTADA 

 
A prática pedagógica desenvolvida na creche Irmã D-ulce tem como base os eixos 

transversais da Educação Básica da SEEDF: Educação para a Diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

A abordagem dos temas que compõem cada um desses eixos se dá através do educar e 

cuidar, e do brincar e interagir que são os eixos integradores da EducaçãoInfantil. 

Baseado na orientação de um currículo integrado e articulado, as escolas de Educação 

Integral do DF organizam os componentes curriculares conforme a base nacional 

comum, relacionando-os transversalmente com a parte diversificada de artes, esportes, 

lazer, cultura, entre outras. (CURRICULO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO DF, p. 

35). 

 
O Currículo em Movimento da educação básica tem como aporte teórico á Pedagogia 

Histórica-Crítica que destaca a importância dos sujeitos na construção da história. Sujeitos  que 

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

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

A educação não pode ser pensada fora desta perspectiva. É fundamental concebê- la 

como um processo dinâmico e dialético, em que teoria e prática são permeadas pelo contexto 

social, cultural, econômico e político das diferentes comunidades em que a Educação está 

inserida. Se numa concepção sócio-histórica o homem se humaniza, passa da condição de 

natureza à Condiçãohumana. 

Na perspectiva da Pedagogia Histórica-Crítica a proposta didática no seu processo de 

ensino-aprendizagem tem como objetivo envolver o educando na aprendizagem significativa 

dos conteúdos. Desta forma os conteúdos e os procedimentos didáticos são estudados na 

interligação que mantém com a prática social dos alunos. 

A aprendizagem é compreendida como um processo de interações da criança com o 

mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e com os professores num ambiente 

favorável à humanização. Compreendemos que a criança se desenvolve quando é colocada 

como protagonista do processo de ensino e de aprendizagem, tendo o professor como mediador 

do conhecimento historicamente acumulado, por meio de ações intencionais didaticamente 

organizadas para a formação de um sujeito histórico esocial. 

Saviani (2005, p.13), afirma que, “o trabalho educativo é o ato de produzir direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens”. 
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Em suma, para que a escola cumpra, concretamente, sua função social é preciso 

proporcionar aos professores formação continua para aprimorar o conhecimento científico, 

trabalhando de forma contextualizada para que todos os envolvidos no processo de ensino- 

aprendizagem se percebam como sujeitos no processo histórico, capazes de atuar de forma 

crítica e reflexiva no contexto social, visando uma sociedade mais humanizada. 

É necessária uma constante avaliação do processo de ensino e de aprendizagem 

garantindo a inclusão de todos se distinção alguma, durante esse processo algumas analises 

devem serconsideradas: 

Para acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, algumas práticas 

podem ser realizadas a partir do planejamento individual e ou coletivo dos professores: 

Análises reflexivas sobre evidências de aprendizagens a partir de questionamentos 

como: o estudante apresentou avanços, interesses, desenvolvimento nas diferentes 

áreas de conhecimento? As tarefas avaliativas e as observações feitas permitem 

perceber avanços em que sentido? O estudante ou grupos de estudantes precisam de 

mais tempo ou de mais atenção dos professores para alcançar as aprendizagens 

necessárias? Que tipo de intervenção é necessária para que isso ocorra? 

(CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PRESSUPOSTOS 

TEÓRICOS). 

 

Diante dessas observações e questionamentos, medidas interventivas são realizadas 

por meio do atendimento individual as famílias por meio do conselho de classe, projetos 

pedagógicos e de intervenção que envolvem, coordenação e direção, professores e monitores  e 

toda equipe. A observação como procedimento avaliativo permite localizar cada criança ou 

grupo de crianças em seu momento e trajetos percorridos permitindo o acompanhamento das 

famílias através do RDIA (Relatório Individual do Aluno), portfólio e fotos do processo 

educacional e registro dasatividades. 

  

 



23 
 

 

9 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, 

COM VISTAS À MELHORIA DA EDUCAÇÃO 
 

 

Em consonância com a orientação da SEEDF, a creche Irmã Dulce, realiza a avaliação 

dentro da perspectiva: avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para crescer (LIMA, 

2011). 

A avaliação deve contribuir para a conquista das aprendizagens por parte de todas as 

crianças. A avaliação para as aprendizagens tem o sentido de promover intervenções didáticas 

e pedagógicas pautadas na lógica do processo de aprendizagem das crianças, enquanto o 

trabalho pedagógico se desenvolve. 

Na concepção da avaliação formativa, tanto os alunos quanto os professores serão 

avaliados, uma vez que a avaliação também promove a aprendizagem do professor, por ser uma 

via de mão dupla e por perceber o erro como ponto de partida e não como ponto de exclusão. 

A avaliação deve ser contínua e global tendo como função acompanhar, orientar, regular e 

redirecionar o trabalho educativo, possibilitando definir critérios para replanejar as atividades e 

criar novas situações que gerem avanços na aprendizagem. Portanto, deve ser entendida como 

uma ferramenta a serviço da aprendizagem, cujo objetivo é a melhoria das práticas educativas 

e sua constante qualificação, possibilitando identificar problemas, encontrar soluções e corrigir 

rumos. 

A avaliação formativa se baseia na observação, no registro sistemático do percurso 

individual de desenvolvimento de cada aluno, que subsidia o Relatório Descritivo Individual do 

Aluno, este por sua vez é semestral. A avaliação também se dá por meio de portifólio (exposição 

das produções das crianças), pois na educação infantil, o registro é um poderoso instrumento de 

avaliação que acompanha a evolução do processo educativo da criança. Registrar significa 

expressar de forma documental um fato ou um acontecimento, ou seja, é uma maneira de 

marcar, mencionar, anotar esses acontecimentos e fatos, pois o que é registrado permanece, 

comprova, documenta, cria memória e história, é um instrumento rico que permite a 

visualização de toda a caminhada pedagógica. Segundo Villas Boas (2004, p.38): 

O portfólio é uma coleção de suas produções (do aluno), as quais apresentam as 

evidências de sua aprendizagem (do aluno). É organizado por ele próprio para que ele 

e o professor, em conjunto, possam acompanhar seu progresso. O portfólio é um 

procedimento de avaliação que permite aos alunos participar da formulação dos 

objetivos de sua aprendizagem e avaliar seu progresso. Eles são, portanto, 

participantes ativos da avaliação, selecionando as melhores amostras de seu trabalho 

para incluí-las no portfólio. 
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Como instrumentos de registros avaliativos, ultizaremos também, observação 

sistemática, registro em caderno de campo, fichas, questionários, relatórios e reflexão. 

Outros pontos não menos importantes são a coordenação pedagógica e, sobretudo, o 

conselho de classe que são, por excelência, espaços privilegiados para pensar, planejar, avaliar, 

e discutir assuntos relacionados à criança e problemáticas envolvendo os mesmos, onde 

buscamos dialogar com as famílias, compreender o que se passa com a criança e juntos, família 

e creche, encontrarmos estratégias para que a criança possa se desenvolver em suas relações 

sociais e afetivas deformasaudável.Em decorrência da pandemia e de acordo com o Decreto nº 

41.849, de 27 de fevereiro de 2021; Decretonº 41. 874, de 08 de março, a pandemia nos impede 

de participar do processo de ensino e de aprendizagem de maneira presencial durante esse 

semestre de 2021, aonde as estratégias utilizadas são as videoaulas, aulas síncronas, video 

chamadas, plataforma, caderno de atividades e xerox das atividades no caso das familias que 

não têm nenhum acesso a tecnologia. Tais extratégias, permitem as devolutivas e a oportunidade 

de observar o desenvolvimento da criança em muitos aspectos, embora os videos sejam curtos 

e as aulas síncronas, tenham um tempo inferior ao de convivência presencial, a avaliação das 

aprendizagens se dará levando o contexto atual em consideração.  

Nos casos em que a problemática se refere à alimentação, pois, a recusa em cumprir 

uma rotina alimentar saudável, pode prejudicar a criança e todos os atores juntos se reúnem e 

discutem com as famílias as intervenções. As ações são registradas em livro ata e  devidamente 

assinadas pelospais. Hoje,de forma remota, acompanhar a alimentação das cianças não tem sido 

tarefa fácil, mas a nutrição da instituição tem preparado dicas fáceis e acessiveis de cuidados de 

higiene e boas escolhas dos alimentos. As familias enviam fotos e comentam os resultados. 

 

O processo de avaliação é essencialmente qualitativo, embasado no artigo 31da LDB 

9394/96, “onde a avaliação far-se á mediante acompanhamento e registro doseu 

desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao EnsinoFundamental”, 

destinado a auxiliar o processo de aprendizagem, fortalecendo a autoestimadas crianças e 

permitindo que elas acompanhem suas conquistas, suasdificuldades e desenvolvam suas 

habilidades. 

A avaliação é contínua e processual para que possa cumprir sua função de auxílio ao 

processo de ensino e de aprendizagem. É através da avaliação, que permite ao professor durante 
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o processo, estar acompanhando a construção do conhecimento pela criança e, sempre que 

necessário, retomar o processo, com novos procedimentos que facilitem a construção dos 

conhecimentos ainda não adquiridos. 

O acompanhamento do trabalho pedagógico e a avaliação do desenvolvimento das 

crianças acontecem basicamente pela observação crítica e criativa das atividades, das 

brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, fundamentada no conhecimento de suas 

etapas de desenvolvimento, e na utilização de registros realizados pelos professores e monitores 

(relatórios, fotografias, desenhos, murais etc.). Para tanto, os dossiês, portifólios e relatórios 

específicos, são divulgados às famílias, ao final de cada semestre, permitindo o conhecimento 

do trabalho pedagógico da instituição e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança na Educação Infantil. 

Os resultados da avaliação dos alunos permitem a orientação da prática 

pedagógica e servem de base ao redimensionamento do Projeto Pedagógico e aelaboração do 

Plano Global para o ano letivo seguinte. 
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10 - INFRAESTRUTURA DA INSTITUIÇÃOEDUCACIONAL 

 
 

Quanto à estrutura física nosso ambiente é assim caracterizado: 

 Oito salas de aula: nesses espaços são desenvolvidas atividades pedagógicas 

diversas, bem como a sistematização darotinaescolar;

 Sala dos professores: espaço utilizado para acolher os docentes, realizar momentos 

de formação e planejamentos coletivos e individuais junto à equipe gestora e 

coordenadorapedagógica;

 Cozinha: espaço destinado ao preparo e a cocção dos alimentos para funcionários 

ealunos,

 Refeitório e pátio coberto: espaço utilizado para atividades pedagógicas diversas 

(circuito de brincadeiras, eventos, acolhimentos de pais para reuniões, refeições e 

momentos de socialização ondetodosinteragem);

 Banheiros: para funcionários, alunos e pessoascomdeficiência;

 Quadra grama sintética e quadro poliesportiva: espaço onde as crianças se 

divertem com jogos e atividades depsicomotricidade,

 Secretaria: espaço destinado ao acolhimento de informações, por meio de 

documentos físicos e online, transmissão de dados internos e externos, efetivação 

de matrículas, registros de alunos infrequentes para os devidos encaminhamentos, 

arquivamento de documentos ativos e passivos,entreoutros;

 Direção: espaço utilizado para reuniões da equipe gestora, atendimento individual 

de funcionários, alunos e paisouresponsáveis;

 Depósito de gêneros alimentícios: espaço destinado para armazenamento e 

condicionamento de alimentos perecíveis, semi-perecíveis enãoperecíveis;

 Depósito de material de limpeza: espaço utilizado para armazenamento e 

organização dos materiais para higienização dos utensílios da cozinha e do espaço 

escolar emgeral;

 Depósito de materiais para higiene pessoal: espaço destinado para 

armazenamento e organização dos materiais parahigienizaçãopessoal.

 Depósito de material pedagógico: espaço onde são guardados materiais 

pedagógicos, administrativos elúdicosdiversos;

Há também um espaço externo arborizado com horta e em espaço destinado ao 

estacionamento. 
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10.1 Fotos 
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11 - GESTÃO ADMINISTRATIVA EPEDAGÓGICA 

 
A PPP foi elaborado de acordo com os documentos da Secretaria de Educação tais 

como: o Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil e outros documentos 

pertinentes, como orientações pedagógicas e Estatuto da Criança e do Adolescente. É previsto 

para a próxima PPPa participação da comunidade e de todos os agentes envolvidos. A prática 

pedagógica se dá por meio de uma ação planejada e refletida do professor. No cotidiano da sala 

de atividades, a creche realiza seu maior objetivo: fazer com que os alunos desenvolvam suas 

capacidades e adquiram o desejo de aprender cada vez mais e comautonomia. 

Para atingir esse objetivo, é preciso focar a prática pedagógica nas relações com os 

educadores, o que significa observá-los de perto, conhecê-los, compreender suas diferenças, 

demonstrar interesse por eles, conhecer suas dificuldades e incentivar suas potencialidades. 

A gestão pedagógica é exercida de forma democrática e participativa, privilegiando o 

trabalho em equipe e buscando o cumprimento pleno do compromisso coletivo. Para que as 

ações propostas na gestão participativa sejam alcançadas, é fundamental que a nossa instituição 

estabeleça uma rede de relações entre crianças, professores, pessoal de apoio, pais e 

comunidade, mediando a construção de uma identidade própria, portanto, um trabalho 

importantíssimo a ser exercido quanto à realização de análises da realidade, a busca de 

mudanças da visão interativa e reflexiva, por meio da participação de todos osenvolvidos. 

Durante todo o processo, os resultados educacionais foram percebidos nas atitudes, 

tendo como estratégias as seguintes ações: 

 
 

OBJETIVOS 
AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO- 

ALVO 

 

CRONOGRAMA 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

 

Promover gestão 

democrática 

Reuniões de 

formação 

informação 

(Via meet) 

Todos os 

envolvidos no 

processo. 

Gestoras da 

SEEDF 

 

Equipe 

pedagógica 

 

Durante todo o ano 

e bimestralmente 

Envolvimento da 

equipe e 

mudanças de 

atitude. 

Amenizar a 
dificuldade de 

comunicação entre 

os pais e a equipe 
pedagógica 

 
Atendimento 

individual e pautas 

 
Direção e 

coordenação 

 

Famílias e 

equipe de 

sala 

 

Continuamente, 

sempre que houver 

necessidade 

 

Resultados 

satisfatório para 

ambas as partes. 

 

Consientizar sobre a 

importancia de 

entrega das 

devolutivas para 

que a avaliação do 

processo de ensino e 

de aprndizagem 

aconteça e a 

importancia para o 

desenvolvimento da 

criança. 

Postagens, 

reuniões, 

informativos, 

lives. 

Todos os 
envolvidos no 
processo. 
Gestoras da SEEDF 

 
Direção e 
coordenação 

Famílias e 
equipe de 
sala 

continuamente 
envolvimento e 

aumento das 

devolutivas. 
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Identificar 

dificuldades 

encontradas por 

alunos e 

educadores que 

atrapalham o 

processo de 
desenvolvimento 
das crianças. 

 

 

 

Conselho de classe 

 

Famílias, equipe 

pedagógica, 

SEEDF, 

Coordenação e 

direção 

 

 

Famílias 
equipe 

pedagógica 

 

 

Sempre que 
identificada a 

necessidade 

 

Satisfatórios para 

o desempenho e 

desenvolvimento 

da criança 

atendida. 

Proporcionar 

maior integração  

e 

desenvolvimento 

da autonomia das 
crianças 

 
Projetos 

pedagógicos 

semanais 

 

Toda a equipe 

pedagógica 

 

Crianças e 

educadores 

 

 
Todo ano 

 
Satisfatório 

durante todas as 

etapas 

 
Proporionar 
formação 
continuada dos 
profissionais que 
atuam diretamnte 
com as crianças. 

 

Cursos, lives, 

estudo do 

curriculo. 

SEEDF, 

Coordenação 

e direção 

Professoras e 

monitores 

 

Todo o ano 

Satisfatório 

durante todas as 

etapas. 

Resultados 

observados no 

trato com as 

crianças e na 

construção do 

planejamento 

Conscientizar 

sobre a 

importância da 

rotina de horários 

de entrada e saida 
para a criança e a 
instituição 

 
Reuniões para 

sensibilização das 

famílias 

 

 

Direção e 

coordenação 

 

 

Famílias e 

equipe 

 

 
Durante todo o ano 

e rotineiramente 

 
Ainda existem a 

dificuldades por 

falta de 

respaldo. 

 

No âmbito educacional, a gestão democrática visa a garantir a participação e as 

decisões em prol da qualidade da educação, entendida como a participação efetiva dos vários 

segmentos da comunidade escolar, pais, professores, estudantes e funcionários na organização, 

na construção e na avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos recursos, enfim, 

nos processos decisórios da creche. Construir a PPP não é uma tarefa fácil, uma vez que é mais 

simples implementar uma proposta a mantê-la. Sendo assim, faz-se necessário que os critérios 

utilizados nessa avaliação sejam claros e imparciais para que o processo tenha condução eficaz, 

observando se as ações planejadas atingiram as expectativas ou precisam de ajustes, 

observando, também, se as ações foram suficientes para que os objetivos fossem alcançados, 

uma vez que a PPP é viva, dinâmica e está sempre em movimento. 

Vale lembrar que o fim do ano letivo não é o único momento para se fazer essa análise, 

pois ela se inicia antes mesmo de colocar o projeto em ação. Todos os projetos e ações previstos 

na PPP precisam ser avaliados no processo para que os pontos de aprimoramento sejamrevistos. 
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12 -ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

PEDAGÓGICO 
 

 
 

Todos os projetos e ações previstos na PPP precisam ser avaliados no processo para 

que os pontos de aprimoramento sejam revistos. 

Identificamos como meta a aquisiçao do tanque de areia, para enriquecer cada vez mais 

o desenvolvimento das atividades com as crianças. Este é mais um ambiente para oferecer novas 

formas e possibilidades da criança interagir com o mundo. 
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13 - PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES DA CRECHE IRMÃ DULCE2020 
 

 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – CUIDAR E EDUCAR / BRINCAR E INTERAGIR CAMPO DE EXPERIÊNCIA – O eu, o outro e o nós – Traços, sons, cores e formas – 

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – Corpo, gestos e movimentos – Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

PROJETO OBJETIVOS PRICINPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 

PROJETO 

 

Projeto Meu corpo é 

assim. 

 

Desenvolver as diferentes funções do corpo humano, 

desenvolvendo por meio de atividadesfísicas e motoras a 

atenção, a percepção, a coordenação motora, a fala eoutros 

objetivos deaprendizagem. 

-Esquema corporal 
-Confecção de murais 

-Musicalização 
-Recorte e colagem 

Movimento, dança, jogos… 

 

Equipe pedaggógica 

Coordenação,professores, 

monitores 

Observação e interesse da 

criança. Registros e 

discussões para possíveis 

alterações. 

Somos todosdiferentes, 
somos todossolidários. 

    

 

Semana de 

Concientização e 

Promoção da Educação 

Inclusiva aos Alunos com 

Necessidades 

Educacionais Especiais 

Saber valorizar diferentes etnias, gêneros e pessoas com 
deficiência. 

Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação 

com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos. 

Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas 

têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras depensar 

eagir. 

Contação de histórias: o menino de todas as 
cores e SÔNIA E OUTROS 

Abordar os temas diários: 

bondade, cuidado, ajudar, paciência, 

compartilhar 
caminhada solidária. 

 
Equipe pedaggógica 

Coordenação, 

professores, monitores e 

direção. 

FAMILIAS 

 

 
Observação e interesse da 

criança. Registros na 

plataforma. 

 
    

 

Semana da água 
“Brincando com água”. 

 

 

Identificar os diferentes usos da água no nosso cotidiano; 

Conscientizar quanto ao uso sustentável e inteligente da água 

Apresentar os estados da água de forma lúdica 

e criativa (líquido, sólido e gasoso); a criação 

e confecção de um livro com o ciclo 

dachuva; Fazer recortes e colagem; Noções 

de massa (pesado/leve), volume 

cheio/vazio).Noções de higiene, por meio da 

água e comoeconomizar. 

 

 
Equipe pedaggógica 

Coordenação,professores, 

monitores edireção. 

 

Observação e interesse da 

criança. Registros, 

verificarmudanças de 

atitudes. 

 

 

 
SEMANA DO CIRCO 

 

 

 

 
Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no 

cuidado de si, nos jogos e brincadeiras, 

reconhecimento de nuerais, escrita dos números 

pintar as crianças e realizar miniapresentações, 
utilizando música, colchões e bambolês. Na 

quadra, brincar de espetáculo: 

Usando bambolê, todosos amigos deverão 

passar por dentro dele. 

jogo de equilíbrio. 

Bolinhas de sabão. 

Construção de instrumento de sucata 
Identificar som e silêncio. 

 

 

Equipe pedaggógica 

Coordenação, 

professores,monitores 

 

https://escolaeducacao.com.br/ciclo-da-agua/
https://escolaeducacao.com.br/ciclo-da-agua/
https://escolaeducacao.com.br/ciclo-da-agua/
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Projeto de alimentação 

saudável/SEEDF (se 

caso esse projeo for da 

secretria 

 

 

Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene para a 
promoção da saúde e bem-estar físico e mental. 

Experimentar novos alimentos, líquidos, pastosos e sólidos, 

com ênfase nos sabores, cheiros e cores. 

Piqueniques VIRTUAIS 

Teatro – Exposição de alimentos Receita 

divertida (montagem do sanduíche pelas crianças), 

seguindo receita ilustrada). 

Equipe 

pedaggógica 

Coordenação,profe

ssores, monitores, 

nutrição e direção. 

FAMILIAS 

. Registro escrito e 

fotográfico 

E POR VIDEO 

O projeto foi bem 

envolvente e bem 

participativo por 

parte das familias 

Cuidados com o 

corpo e 

prevenção a 

COVID 

-Participar de atividades que envolvam sensações táteis e 

percepções das partes do corpo. 

- Nomear partes do corpo corpo ampliar suas conquistas 

corporais. 

brincadeiras, jogos, videos, historias e 

informativos. 

conhecimento do corpo e cuidados de 

higiene e saúde.  

Conversa informal sobre cuidado e 

higiene com o corpo. 

Prevenção ao covid 19. Falar sobre 

um dos cuidados mais 

importante que é lavar as mãos, em 

seguida passar um vídeo 

ensinando a forma correta. 

Pedir para o responsável tirar uma 

foto ou gravar um vídeo da 

criança llavando as mãos de forma 

correta. 

 

 

Equipe 

pedaggógica 

Coordenação, 

professores, 

monitores, 

nutrição e 

direção. 

FAMILIAS 

 

As familias e as crianças se 

mostraram participativas e 

atentas a proposta 

 

“Música na creche” 

Inserida em todos os 

projetos 

PLENARINHA: 

Musicalidade das 

Infâncias: de cá, de 

lá, de todo lugar 

2021/ 

SEEDF 

 

Desenvolver as seguintes habilidades: Distinguir ruídos, 

silêncio, sons vocais e não vocais, qualidade do som: forte 

e fraco, grave e agudo; 

Inserir a criança no mundo musical sonoro; 

Conhecer os diferentes tipos de instrumentos 
musicais. 

Reconhecer o som que produzem. 

Imitação, Contagem, Percepção auditiva. 

Confeccionar murais de arte a partir de 
músicas 

Autoria: 

professora: 

PROJETOCOLE

TIVO 

Professores,monit

ores, coordenação 

edireção. 

Famílias 

A avaliação será diária com 
base nas observaçõesda 

criança durante o 

desenvolvimento das 

atividades.Registro 
fotográfico eescrito. 

 
Datas comemorativas: 

PÁSCOA, FESTA 

JUNINA, NATAL. 

datas a definir 

Vale lembrar que o fim do ano letivo não é o único momento 

para se fazer essa análise, pois ela se inicia antes mesmo de 

colocar o projeto em ação. Todos os projetos e ações 

previstos no PP precisam ser avaliados no processo para que 

os pontos de aprimoramento sejam revistos. 

Atividadesartísticas; 

Caracterizações; 

Teatro; Exposição de murais; Festas 

juninas; Festa dafamília; 

Festanatalina. 

Festa de despedida do I período e maternal II 

 
Equipe 

pedaggógica: 

Coordenação, 

professores, 

monitores 

 

 
Contínua 

 
Caixa-Surpresa 

Inserida em 

todos 

os  

projetos 

 
Vale lembrar que ofim do ano letivo não é o único momento 

para se fazer essa análise, pois ela se inicia antes mesmo de 

colocar o projeto em ação. Todos os projetos e 

açõesprevistos no PP precisam ser avaliados no processo 

para que os pontos de aprimoramento sejamrevistos. 

Vale lembrar que ofim do ano letivo não é o único 

momento para se fazer essa análise,pois ela se inicia 

antes mesmo de colocar o projeto em ação. Todos os 

projetos e ações previstos no PPP precisam ser 

avaliados no processopara que os pontos de 

aprimoramento sejam revistos. 

 

 

 
Professora, monitora 

 
Horta 

Em casa 

Proporcionar à criança interação com elementos da 

natureza como terra e água e estimulando a percepção 

olfativa, gustativa e tátil. 

Onde a criança pode aproveitar a terra para cultivar 

temperos e ervas aromáticas em pequenos 

recipientes em casa 

 
Familias, professoras, crianças, monitoras e 

equipe gestora 
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nutricionista 

EU E MINHA ESCOLA 

Na primeira semana de 

 

26 a 30 de abril 
SEMANA DE EDUCAÇÃO 

PARA VIDA 

 

.falaremos da convivência escolar para criação de vinculo 

dessa criança e de sua familia com a instituição. 

. reconhecimento dos espaços da creche,  nomes dos colegas, 

nomes das equipes da equipe da sala e suas funções. 

 (aproveitar pra falar de profissões). 

 

.reonhecimento de imagens, colagens, nome da 

instituição, atividades de rotina da creche como: 

.musicalidade 

.alimentação 

. brincadeiras 

Professoras, crianças, monitoras e equipe 

gestora 

Familias  

03/06 dia nacional da 

educação 

ambiental. 

Projeto eu e o Meio 

ambiente 

De 30 de maio a 05 de 

junho 

 

Realizar pequenas tarefas do cotidiano que envolvam atitudes 

de manutenção,preservação e cuidados com os pertences 

pessoais e coletivos.. Desenvolver, gradativamente, a 

capacidade de fazer escolhas, identificando situações de risco 

nos diferentes espaços e reagindo com atitude de cuidado.                        

conversa sobre tema, passa o vídeo (O 

mundinho)fala sobre como preservar o meio 

ambiente e os cuidados ,atividade  fazer a separação 

do lixo em casa . 

Relembrar os cuidados que devemos ter com o meio 

ambiente, logo após para que façam um pesquisa em 

revistas e jornais com o auxílio da família,  

identificar imagens relacionadas ao meio ambiente e 

colar em uma folha, ou confeccionar uma árvore 

com papel picado. 

Professoras, crianças, monitoras e equipe 

gestora 

Familias 

Projeto o brincar como 

direito dos bebês e das 

crianças/SEEDF. 

SEMANA DO BRINCAR 

 

 

 

Desenvolver  a arte por meio de brincadeira e historias 

levando a criança a expericiar e descobrir criações por meio 

do brincar. 

 

Ampliar o repertório e a criação de produções 

artísticas individuais e coletivas nas diversas 

linguagens artísticas, desenvolvendo a dimensão 

estética da arte por meio da brincadeira.videos, 

releituras de obras, brincadeiras antigas 

 

Professores, monitores, coordenação e 

direção. 

Famílias e crianças 

  

Projeto de ciências 

Pqueno cientista  

Provocar o instinto de curiosidade descoberta tendo como 

ponto de partida o interesse das crianças. 

Oferecer possibilidades de descobertas e 

investigação de um assunto. 

Promover exposição do processo com colagens, 

fotos, videos, entevistas. 

Professores, monitores, coordenação e direção. 

Famílias e crianças 

 
Projeto seres vivos 

“Mundo das aves” 

“Animaisaquáticos” 

Animais terrestres: 

domésticos 

 
Identificar e conhecer as diferenças entre as aves, peixes e 

os outros animais tem como finalidade a ampliação do 

interesse das crianças sobre diferentes espécies de animais, 

suas características, além de despertar a atenção para os 

cuidados necessários para a preservação ambiental. 

 

 

Vídeos, arte com colagens, construção de 

brinquedos, observação do ambiente e de 

animais presentes no ambiente da creche. 

 

 
Observação durante todo o projeto, 

envolvimento das 

crianças. 

 

 
 

“De volta a rotina” 

Projeto pós-pandemia  

 

 
Reintegrar a criança à rotina da creche gradualmente e de 

maneira lúdica 

 

 
Acolhida, brincadeiras, teatro, atividades 

corporais e musicais, 

Roda de conversa, vídeo e pintura de rosto 

 

 
Professores, 

monitores, 

coordenação e 

direção. 

Observamos que ascrianças 

foram integrando-se pouco 

a pouco e adquirindo 

confiança e segurança com 

novos funcionários eequipe 

gestora. 
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“Folclore brasileiro” 

 

 

 
Resgatar, vivenciar e valorizar as manifestações da cultura 

popular brasileira e reconhecer a importância do folclore 

para a comunidade. 

 

 

 

Parlendas, contos folclóricos, trabalhos 

artísticos, contextualização decostumes 

antigos e alimentação ejogos. 

 

 

 

Professores, 

monitores, 

coordenação e 

direção, nutrição. 

Observação do e registro da 
participação e interesse das 

crianças nas atividades eno 

tema. Foi possívelobservar 

que a maioria participou 

com interesse e se divertiu 

com as lendas, 

principalmente as de 

origem indígenas, poisse 

fala em sereias, coisas da 
natureza. 

 

 
 

“Os órgãos dos sentidos” 

 

 

O Projeto pretende contribuir e estimular de forma 

significativa as crianças a fim de desenvolver os 

seuscinco sentidos de maneiralúdica. 

Reconhecimento do próprio corpo pela observação e 

registro de desenhos, colagens, jogos, brincadeiras, 

estimulação das percepções gustativas, olfativa, 

tátil.Dinâmica da caixa surpresa 

Adivinha o cheiro. etc. 

Autoria da 

professor

a: ANNE. 

DEMAIS 

PARTICIPANT

ES: 

Professores, 

monitores, 

coordenação e 

direção, nutrição 

Durante o projeto foram 

observados o interesse e 

participação em todas as 

atividades propostas etodas 

participaram com 

entusiasmo os momentos 

foramregistrados. 

 

 

 

"Minha Família é 

Assim..." 

 

 

Propiciar à criança a reflexão de suaestrutura familiar e o 

conhecimento da estrutura de outras famílias, 

oportunizando atividades que despertem o respeito e o 

interesse pelos diferentes grupos familiares. 

 

Eu e minha família; Números de 

membros na família; Referências e 

vínculos da criança. 

A história do nome e os significados; Tipos de 

família; 

Ensaios; Apresentação das 

crianças; 

Releitura do livro “O livro da família” 

 

Autoria: 

coordenação. 
DEMAIS 

PARTICIPA

NTES: 

Professores, 

monitores, 

coordenação e 

direção. 

Famílias 

Esse projeto mostrou-nos o 
quanto é importante a 

participação das famílias no 

desenvolvimento das 

crianças. 

A semana foi significativa 

por causa da participação 

dos pais contando histórias, 

conversando na turma com 

as crianças. 

 

 

SEMANA DA 

CRIANÇA 

 
Objetivos: 

Promover atividades variadas e interessantes que proporcione 

interação, divertimento descontração e criatividade das 

crianças. Elevando a autoestima e conhecimento dos seus 

próprios limites. 

 

 
Brincar, correr, cantar, soltar a imaginação nas mais 

diversas atividades, entre outras, são ações que 

precisam está presente no dia a dia do seu cotidiano. 

 

Autoria: 

coordenação. 
DEMAIS 

PARTICIPA
NTES: 

Professores, 

monitores, 

coordenação e 

direção. 

Famílias 

Esse projeto mostra-sede 
total importância para 

valorização das atividades 

lúdicas. As crianças 

brincaram muito e a 

culminância foiexcelente 

por causa da descontraçãoe 
divertimento dascrianças. 
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“Transição na educação 

infantil” 

 
Conscientizar a criança sobre a transição, ouseja, mudanças 

que ocorrerão na trajetória escolar, visando a evitar 

informações equivocadas que podem influenciar 

negativamente esse processo de transição, amenizando o 

impactoemocional e a mudança brusca de ambiente. 

 

 
Roda de conversa, contação de histórias, correio 

elegante, teatro, troca de salas, plantio de árvore da 

turma, recreio interativo. 

 

Autoria: 

coordenação. 

DEMAIS 

PARTICIPA

NTES: 

Professores, 
monitores, 

coordenação e 
direção. 

Famílias 

A observação e registro foi 

fundamental para criar 

expectativas boas nas 

crianças. Esse projeto 

mostrou-se relevante e 

necessário e necessita ser 

trabalhado a partir do 
segundo semestre. 

 

 
“Higiene 

bucal” 

 

 

Desenvolver na criança o hábito de cuidar dos dentes, 

levando-os a perceber que a saúde bucal começa com uma 

boa 

alimentação. 

 

 

Roda de conversa, histórias, vídeos, atividades 

artísticas, escovação. Identificação dos alimentos 

saudáveis e não saudáveis. 

 
DEMAIS 

PARTICIPA

NTES: 

Professores, 

monitores, 
coordenação e 

direção. 

Famílias 

 
Esse projeto foi muito 

significativo principalmente 

nas turmas das crianças 

menores. Muitos adquiram 

mais autonomia 

 
    

     



40 
 

 

 

 

“Momento cultural” 

   

 

. 

 
Participação e 

observação das crianças 

durante o 

desenvolvimento 

 

 

“Natal de paz” 

 

Despertar o espírito do Natal que fortalece atitudes e 

ações solidárias e de paz. 

 Desenvolver a imaginação, a capacidadede 
abstração einterpretação. 

 
 

Roda de conversa, atividades artísticas, 

brincadeiras e ensaios 

apresentações e encerramento do ano. 

 Durante as atividades, as 

crianças puderam 

interagir com os adultos 

e com seus pares, 

construíram, ensaiaram e 

comentaram sobre o 

Natal. 
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ANEXOS 
 
 

QUESTIONÁRIOS PARA AVALIAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PP 

 
 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – FUNCIONÁRIOS 

 
 

Uma instituição que deseja se desenvolver e aprimorar necessita, primeiramente, conhecer os 

próprios atributos e deficiências para que possa potencializar seus pontos positivos e minimizar os 

negativos. 

A finalidade deste questionário é favorecer a autoavaliação institucional da escola em que você 

trabalha, na medida em que busca conhecer o que vocês pensam. Essas informações facilitarão a 

elaboração de planos de aperfeiçoamento, permitindo otimizar a qualidade da educação que a instituição 

oferece. 

O trabalho que solicitamos neste questionário é muito importante para esta escola, dada a 

posição como ator relevante que nela você ocupa e, também, porque só você pode comunicar o que 

pensa e sente por ela. Solicitamos que você não se exclua desta iniciativa e responda a todos os itens. 

Neste instrumento, não há respostas certas ou erradas; trata-se de conseguir a sua opinião sincera e 

responsável. 

O questionário é anônimo, de modo que a sua opinião, unida à de toda a comunidade educativa, 

irá colaborar de forma eficaz no conhecimento desta escola. 

 
Muito obrigado pela sua participação! 
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Marque um X na opção correspondente à sua opinião. O significado das carinhas é: 
 

 

 

 

 

 

No 

 

 

 
ITEM 

 

 

 

 

 

 

BOM 
PODE 

MELHORAR 
RUIM 

1 Esta creche procura conhecer o que pensam os pais e responsáveis dos alunos. 
   

2 
A Equipe Gestora estimula, mobiliza e gera o comprometimento dos professores, com 

foco na área pedagógica e visando a atingir metas e resultados. 

   

3 
Ao procurarmos a direção da escola para solucionar algum problema, somos atendidos 

com presteza e respeito. 

   

4 A direção lidera e conduz os processos pedagógicos e formativos da escola. 
   

5 A equipe gestora da escola propicia eventos para a participação da família. 
   

6 A forma como a diretora e a equipe da direção comandam a escola. 
   

7 Os profissionais cumprem pontualmente seus horários (entrada e saída). 
   

8 
Os professores confiam na capacidade dos seus alunos e os estimulam constantemente 

a superarem os seus limites. 

   

9 
Os alunos são devidamente acompanhados pelos professores no processo de 

desenvolvimento pessoal e social. 

   

10 
Nesta instituição, os pais são regularmente cobrados quanto à necessidade de 

acompanhamento da vida escolar de seus filhos. 
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11 Os professors dominam bem os conteúdos das atividades em sala. 
   

14 Os professores tratam os alunos com carinho e respeito. 
   

15 A escola está sempre limpa e bem conservada. 
   

16 Existe uma adequada manutenção da infraestrutura (salas, pátio, banheiros etc.). 
   

17 A escola dispõe de infraestrutura adequada para a distribuição das refeições. 
   

18 As refeições são bem aceitas pelos alunos, pois o cardápio é variado e apetitoso. 
   

19 O horário das refeiçõesestáadequado. 
   

20 A recepção na portaria da escola é satisfatória. 
   

21 O atendimento na secretaria é satisfatório. 
   

 

22 
O horário de atendimento da secretaria está adequado. 

   

 

23 
Os funcionários tem conhecimento do PPP 

   

 

24 
A equipe da cozinha é solícita. 

   

 

Você tem alguma(s) sugestão para melhorar o trabalho da equipe ou comentário? Qual(is)? 
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GRÁFICO DAS RESPOSTAS 
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Questionário para as crianças 
 

 

 
 

Questionário 

 

Educadores e educadoras, este questionário tem por objetivo promover na creche a escuta sensível para 

identificar o grau de (in)satisfação das crianças quanto: a alimentação, brincadeiras preferidas, 

momento da rotina que mais apreciam e etc. E assim, melhorar o atendimento oferecido às crianças. 

Para isso contamos com a sua colaboração no preenchimento do questionário e entrevista da sua turma. 

As respostas precisam refletir a fala das crianças que serão transcritas no PP da creche. 

Não se esqueça de colocar o nome da criança e a turma. 

1. Brincadeira que  mais gosto  é: dentroda sala( ),  fora dasala( ),  noparque( ),  nopátio( ), 

solário () 

outros  

Não gostoquando: 

2. Gosto de comer: 
Nolanche: 

 

No almoço: 

 

No jantar: 

 

Não gosto quando a comida é: 

No lanche: 

No almoço: 

 

No jantar: 
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Rotina: 
Na hora do banho é divertidoquando:  

 
 

 

Não gostoquando:  

 

O descanso élegalporque:    

A hora da historiaédivertida?  

A tia maisdivertida é:   

Porque?    

A música que mais gostoé:    

 

OBSERVAÇÕES: 
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Questionário para os pais 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA POSSÍVEL 

 
 

Senhor (a) pai, mãe ou responsável, 

O Hotelzinho São Vicente de Paulo que oferta educação infantil inicia o ano letivo de 2021 

revendo o seu Projeto Pedagógico, seus fundamentos, metas, objetivos, ações e forma de avaliação para 

juntos, construirmos uma escola de melhor qualidade para o seu/sua filho(a). Nesse processo, a sua 

participação é muito importante, considerando que um dos princípios do nosso Projeto é a gestão 

democrática que envolve a participação efetiva da comunidade escolar na definição da escola que 

queremos. 

Para  oProjetopolítico-pedagógicoreflita as expectativas da comunidade escolar emrelação que 

deseja desta instituição, solicitamos a sua resposta às questões a seguir e a devolução ao professor do 

seu/sua filho (a) no até o dia /----// /2021. 

 
Dimensão 1 – GestãoDemocrática 

a) A equipe escolar consegue envolver a comunidade nos principais acontecimentos da escola? 

Sim [ ] Não[] Às vezes [] 

 
b) A direção, professores, servidores e comunidade escolar discutem e resolvem coletivamente os 

conflitos que surgem na escola (indisciplinas, conflitos, discussões, organização da crecheetc.)? 

Sim [   ]  Não[] Às vezes [  ] 

 
 

c) Você sabe da existência do ProjetoPolítico-Pedagógico da escola?? 

Sim [ ]Não [] 

• O que você sugere para melhorar a participação da comunidade na creche e a resolução 

satisfatória deconflitos? 

 

 

 

 

 

Dimensão 2 – Prática Pedagógica 

a) Você acompanha o desenvolvimento do seu/sua filho(a) em sala de aula (atividades, 

disciplina, avaliação,agenda)? 

Sim [ ] 

Às vezes [ ] 

Não [ ] 

Porquê?_  



 

 
 

b) O que você sugere para melhorar o desenvolvimento do seu/sua filho(a) em sala de aula? ( ) 

Trabalhopedagógico 

( )Docente 

( ) Relação professor-aluno ( ) 

Relaçãoprofessores-pais 

 
Gestão 

• Além das sugestões apresentadas acima, o que mais você sugere para melhorar a nossa creche? Como 

você pode colaborar para essamelhoria? 

 

 

 

 

 

 

Para concluir o questionário, precisamos de algumas informações, mas lembre-se: não é necessário identificar-se. 

a) Qual o seu vínculo com oestudante: 

[   ]Pai [ ]Mãe [ ]Responsável [ ]Outro 

b) Número de filho (s) naescola:1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[  ] Acima de 4 [ ] 

c) 2017 é o primeiro ano do(s) filho (s)nessainstituição? Sim [ ]Não [] 

d) Qual a turma do(s)filho(s): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO DAS RESPOSTA DO QUESTIONÁRIO DOS PAIS 
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PLANO DE AÇÃO PARA RETORNO ÀS AULAS 
PRESENCIAIS PÓS-PANDEMIA COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Após o um logo período de isolamento social, incertezas, angústias, mas, também, um tempo 

de aproximação, mesmo que distantes fisicamente. Um tempo que deixou marca em nossa trajetória 

escolar. A escola adentrou as casas dos estudantes, através das aulas online, cada cantinho da casa 

passou a ser sala de aula.  

Toda comunidade escolar se reinventou para superar os desafios do ensino a distância e por 

meio dos computadores, celulares, tablets ou por meio de apostilas, as atividades foram realizadas 

com o apoio das famílias. Podemos dizer com tranqüilidade que fomos bem acolhidos em cada casa.  

A Educação é uma das áreas mais afetadas pela pandemia. A probabilidade de um regresso na 

escolarização dos alunos é inquietante. O foco agora precisa estar voltado à resolução de problemas, 

para amenizar os impactos negativos, deixados pelo distanciamento social e escolar. 

Nós do Instituto Educacional Irmã Dulce , planejamentos o retorno com todo cuidado e com 

base no Guia de orientações de retorno às atividades presenciais nas Instituições Educacionais 

Parceiras – IEPs que ofertam Educação Infantil, Currículo em Movimento do Distrito Federal, 

Proposta Pedagógica , Plano de trabalho, Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Instituições 

Educacionais Parceiras  e os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil. O sucesso depende de 

cada um de nós.  

Sabendo de que o combate à disseminação do Coronavírus está diretamente ligado às medidas 

de higiene pessoal e limpeza dos ambientes, este Plano de Ação tem como objetivo apresentar os 

procedimentos adotados pelo o Instituto Educacional Irmã Dulce para diminuir ao máximo as chances 

de transmissão e propagação do vírus no ambiente escolar. 

Destacamos a importância da parceria das famílias e dos colaboradores, para que as ações 

surtam os efeitos desejados e o retorno às aulas seja seguro, harmonioso e motivo de alegria. 

 

 

 

 

 

 



 

ORIENTAÇÕES 

Junto com toda equipe escolar, planejamos com todo carinho e cuidado as ações para o 

retorno. A responsabilidade nesse momento é compartilhada entre a família, estudante e creche. 

Contamos com a parceria de todos, no qual será utilizado todos os protocolos de segurança da 

secretaria de saúde.  

O retorno será de maneira gradual. 

Obs: as datas poderão ser alteradas, com aviso prévio  

Optamos por receber os maiores no primeiro momento pela facilidade de adaptação, pois 

já conhecem o ambiente escolar e a equipe. Será um momento de colocar em pratica a rotina e 

protocolos de segurança, inclusive para os profissionais. 

 Recepção dos Profissionais 

 

 

 

28/06/2021 a 02/07/2021 

- Recepção de todos os profissionais de 

forma presencial. 

- Neste período fizemos treinamento referente 

aos procedimentos de higiene necessários 

para receber a comunidade escolar.  

- Nutricionista apresentou o protocolo para o 

momento das refeições.  

- Foram realizadas reuniões diárias para 

elaborar o plano de ação. 

 

28/06/2021 a 02/07/2021 

Semana pedagógica – reuniões presenciais 

para desenvolvimento das ações de retorno e 

arrumação das salas.  

 

 Recepção das famílias  

Data Turma 

05/07/2021 I Período A , B e C ; Maternal II A e C 

13/07/2021 Maternal II B ; Maternal I A,  

19/072021 Maternal I B e C 



 

Organização da entrada – O horário de entrada será escalonado em dois grupos para evitar aglomeração:  

 

 

Recepção – A recepção das crianças e o responsável se dará na rampa de acesso, com tapete 

higienizante e um funcionário aferindo a temperatura. As mochilas serão higienizadas antes de 

entrar nas salas. Os responsáveis irão acompanhar as crianças até a sala, somente na primeira 

semana. Logo após este período não será permitido a entrada na creche. As crianças serão recebidas 

no portão de a primeira rampa de entrada.  

A creche está toda sinalizada para direcionar a entrada e a saída, viabilizando assim que as duas 

ações tenham caminhos diferentes.  

Atendimento aos Responsáveis: 

O atendimento aos responsáveis realizado pelas Coordenações, Direção e Professores será 

realizado de forma prioritariamente remota, casos excepcionais serão avaliados individualmente.  

O agendamento deve ser feito na Secretaria do Instituto Educacional Irmã Dulce, por telefone fixo 

ou mensagem de whatsapp. 

Organização da saída – Durante este período, evitar aglomeração o horário de saída terá inicio as 

17h10min.  

 

 Acolhimento e inserção 

Dinâmica  Como Quando  

 

 

 

 

 

 

O acolhimento acontecerá 

nas salas de atividades. 

Rotina: Rodinha, música, 

atividade artística  

Higienização e troca de 

calçados para entrar nas 

salas; 

Acolhida e café da manhã e 

os demais lanches dentro da 

sala.  

As crianças devem chegar a 

creche usando mascara e 

serão trocadas conforme a 

necessidade. 

A rotina foi estruturada para 

que as crianças se dividam 

     

 

 

 

 

 

 

Diariamente 

07h30min às 07h45min I Período A , B e C ; e Maternal II A e C  

07h45min às 08h00min Maternal II B e Maternais I A, B e C 



 

entre os espaços externos 

em pequenos grupos 

(Cantinhos de interesse ) 

para facilitar os cuidados.  

As turmas não poderão 

manter contato uma com a 

outra.  

As crianças farão as refeições principais no pátio de maneira escalonada, após o uso todo o 

ambiente será devidamente higienizado. O banho também com escala, e com horário flexibilizado de 

acordo com a necessidade. As brincadeiras e as interações no ambiente externo serão de acordo com o 

horário estabelecido. 

 

 Coordenação pedagógica –  

De maneira presencial, uma hora todo dia, como era antes, de acordo com o plano de trabalho.  

 Operacionalização de higienização das roupas de cama e banho –  

As roupas de cama e banho, são lavadas com freqüência e todas guardas em sacos plásticos 

individualizados e identificados.  

 

 Atendimento das crianças cm atividades remotas –  

As crianças farão as atividades do portfólio entregue anterior  e orientadas pela professora e 

coordenadora. E ainda quando necessário buscar atividades na creche.  

 Procedimento ao detectar suspeita  ou confirmação de COVID-19,no caso de 

crianças –  

As famílias serão imediatamente avisadas, a turma será colocada em quarentena e a aula 

suspensa, até que se cumpra o prazo de quarentena. A criança deverá apresentar atestado 

médico confirmando a liberação para o retorno.  

 Procedimento ao detectar suspeita  ou confirmação de COVID-19,no caso de 

algum profissional  –  

O funcionário será afastado de suas funções até que passe o período de contagio da doença e 

ele esteja curado. Para o retorno o mesmo deverá apresentar atesto afirmando seu retorno.  

 Observações  

 O uso de máscaras é obrigatório para todos: professores e alunos a partir de 03 anos. 

 Cada sala tem um recipiente álcool em gel para sempre que for necessário seja 

reaplicado nas mãos das crianças e profissionais. 

  Os brinquedos da sala são higienizados sempre após o uso com a solução desinfetante.  

 As salas de aula serão mantidas abertas, para permanecerem arejadas. 



 

 A equipe de sala faz a manutenção da limpeza e faz a desinfecção da mesma, antes do 

retorno das crianças para sala a cada atividade externa.  

Nossa Plano de Ação, tem como objetivo promover um retorno seguro e estável a todos os 

envolvidos.  

Sabemos dos imensos desafios que o novo coronavírus traz a todos e da necessidade do retorno 

as atividades presenciais. A educação é um direito constitucional é o caminho para o conhecimento, 

que sem dúvida, ser uma arma para vencermos este período em que vivemos.  

O retorno não será fácil e que exigirá muito de todos os envolvidos, inovar a cada dia para 

oferecer o melhor, dentro dos limites de cada um, seja, no espaço físico, , no apoio das famílias, entre 

outros aspectos relevantes. 

Estamos em um processo de transformação, desafios, novos conhecimentos e principalmente 

nos reinventando dentro das propostas pedagógicas. 

 
 


