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I- APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Político Pedagógico de uma instituição é ponto de partida para que 

ocorram análises, aprofundamento das percepções dos principais problemas da 

escola, das possibilidades daquilo que pode ser realizado e definição das 

responsabilidades individuais e coletivas, para assim, buscar superar os entraves 

detectados. É essencial que se tenha como prerrogativa a liberdade de expressão e 

a igualdade de condições, o que pode gerar mais satisfação e constantes melhorias 

no trabalho. 

A construção do Projeto Político Pedagógico do Instituto Magia dos Sonhos 

leva em conta a trajetória da sua comunidade escolar, a sua história e cultura, 

anseios e necessidades, não só para garantir um percurso formativo de sucesso 

para as crianças, mas como também para cumprir o seu compromisso com a 

sociedade. 

Diante do contexto da pandemia do Covid-19 em que estamos vivenciando, o 

processo de construção deste Projeto Político Pedagógico deu-se através de 

reuniões via Google Meet com o corpo docente, representantes dos pais, e também 

por meio de questionários enviados à comunidade escolar e, numa perspectiva de 

qualidade, deverá nortear a atuação da instituição devendo ser constantemente 

avaliada e acompanhada, permitindo no decorrer do ano, reajustes que possam 

aperfeiçoá-la, visando uma educação de excelência para todas as crianças. 

A instituição atende 178 crianças, sendo 84 creche e 94 pré-escola, com 

idade entre 2 a 5 anos. 

 Devido ao distanciamento social imposto pela pandemia do COVID-19 e as 

suspensões das aulas presenciais, as ações descritas nesta PPP, atendem o 

modelo de ensino atual, direcionado pela SEEDF, seja remoto, híbrido ou presencial. 

 

 

II- BREVE HISTÓRICO E ATOS DE REGULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

EDUCACIONAL 

 

O Instituto Magia dos Sonhos, criado em 22 de fevereiro de 2002, com a 

denominação acima citada, está localizado a quadra 21 conjunto, F lote 17, 

Arapoanga - Planaltina/DF, inscrito no CNPJ: 04.917.891/0001-04 é uma entidade 
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sem fins lucrativos, Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na 

Área de Educação (CEBAS), registrada no Ministério da Justiça sob o MJ nº 

080.71.011.490/2014-51, publicado no Diário Oficial de 19 de maio de 2014. A 

instituição educacional para a manutenção de suas atividades possui desde 2013 

um Termo de Colaboração firmado com a Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal. 

A instituição surgiu em atendimento às necessidades da comunidade local no 

sentido de educar e ajudar as famílias carentes, oferecendo oportunidades e 

estímulos para o desenvolvimento humano das crianças.  

O Instituto Magia dos Sonhos oferta a Educação Infantil de forma gratuita com 

o propósito de atender às famílias de baixa renda, pois, trata de uma necessidade 

local, onde a maioria dos pais tem que sair de casa para trabalhar, tendo que deixar 

seu lar e seus filhos em segurança e bem amparados. 

Devido à necessidade dessas crianças estarem seguras enquanto os pais ou 

responsáveis não estão presentes, e também ao aumento da população, nesta 

região e diante da solicitação da comunidade, surgiu o instituto, que vem ofertar esta 

etapa da Educação Básica, com responsabilidade e profissionalismo, pensando no 

bem-estar dessas famílias e a confiança de todos. 

Em consequência da pandemia do Covid-19, o atendimento às crianças e as 

famílias do Instituto Magia dos Sonhos acontece de forma remota, com atividades 

pedagógicas disponibilizadas às crianças por meio da plataforma de ensino, via 

WhatsApp e material impresso para as famílias que não possuem acesso à internet. 

O número de acesso à plataforma de ensino pelos pais ou responsáveis, ainda é 

muito pequeno, de 178 crianças matriculadas na instituição, somente 109 acessam. 

O acesso não é frequente, pois, devido problemas com a internet, muitos pais 

acabam desistindo e optam por ainda acompanhar as atividades via WhatsApp. 

A Instituição educacional possui os seguintes Atos Legais que respaldam seu 

funcionamento: 

 Credenciamento do Instituto Magia dos Sonhos, conforme Portaria nº 

82/SEEDF, de 28 de janeiro de 2021, expedida com base no Processo nº 

23000.021177/2019-63, pelo período de 3 (três) anos, autoriza oferta da Educação 

Infantil - creche e pré-escola e aprova o Projeto Político Pedagógico da instituição. 

 Portaria nº 66/SEDF de 14 de março de 2016, expedida com base no Parecer 

nº 36/2016, aprova a ampliação das instalações físicas do Instituto Magia dos 

Sonhos. 
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INSCRIÇÃO INEP 

  Censo Escolar da Educação Básica – INEP, Código do Instituto Magia dos 

Sonhos nº 53015614-DF. 

 

III- FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS NORTEADORES DA 

PRÁTICA EDUCATIVA  

 

O Instituto Magia dos Sonhos integra o sistema de Ensino do Distrito Federal 

e tem por finalidade educar a serviço da vida. Está fundamentado nos princípios da 

educação nacional para o conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e 

modalidade da Educação Básica, éticos, estéticos e políticos, baseando-se no direito 

de aprendizagem de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, à preparação para 

exercício da cidadania, na vivência e convivência em ambiente educativo, conforme 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, e a Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC. 

A instituição educacional vê a criança como sujeito participante de uma 

sociedade, portanto deve ter base para crescer com uma postura responsável, 

critica e social, que por sua vez, lhe garantirá inclusão e permanência na conclusão 

da Educação Básica com sucesso, dando-lhe condições de viver plenamente a 

cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo dos seus direitos de aprendizagem 

e desenvolvimento de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-

se. 

O Instituto Magia dos Sonhos aplica os princípios e as diretrizes gerais da 

Educação Básica, contidos na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - (LDB), o Currículo em Movimento do Distrito Federal (2018), na 

Base Nacional Comum Curricular - BNCC e demais dispositivos legais, que 

contribuem para assegurar condições necessárias de obter uma educação de 

qualidade. 

A instituição escolar está constantemente em contato com os diversos setores 

da nossa comunidade escolar, em busca de um bom relacionamento com as 

famílias das crianças para o desenvolvimento do processo educativo, garantindo o 

princípio de coparticipação, prestando assistência educativa à criança, com vista a 

assegurar-lhe melhores condições de desenvolvimento nos aspectos sócio 

emocional, e na formação de hábitos e atitudes. 
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A instituição integra-se ao Sistema de Educação do Distrito Federal com sua 

filosofia educacional baseada nos princípios de Ensino Nacional, inspirada nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade desenvolver plenamente a 

criança, assegurar-lhe a formação comum e indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Dessa forma os princípios são os fundamentos que nortearão o ensino 

aprendizagem, vejamos:  

• PRINCÍPIOS POLÍTICOS 

Referem-se à garantia dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem democrática. O trabalho pedagógico visa a 

formação participativa e crítica das crianças, criando contextos que permitam às 

crianças a expressão de sentimentos, ideias, questionamentos, comprometidos com 

a busca do bem estar coletivo e individual, com a preocupação com o outro e com a 

coletividade, garantindo uma experiência bem sucedida de aprendizagem a todas as 

crianças, sem discriminação, e lhes proporcionar oportunidades para o alcance de 

conhecimentos básicos que são considerados aquisições valiosas para elas. 

• 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 pedagógico visa assegurar às 

crianças a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades ao participar 

das práticas educativas; - valorizar suas produções, individuais e coletivas, 

proporcionando às crianças oportunidades para ampliar as possibilidades de 

aprendizado e de compreensão de mundo e de si próprias trazidas por diferentes 

tradições culturais. Dessa forma, construir atitudes de respeito e solidariedade, 

fortalecendo a autoestima e os vínculos afetivos de todas as crianças, combatendo 

preconceitos que incidem sobre as diferentes formas dos seres humanos se 

constituírem como pessoas. De maneira que aprendam sobre o valor de cada 

pessoa e dos diferentes grupos culturais, para o respeito a todas as formas de vida, 

o cuidado de seres vivos e a preservação dos recursos naturais. 

• PRINCÍPIOS ESTÉTICOS 
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Referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

diversidade de manifestações artísticas e culturais. Considerando o ato criador e a 

construção pelas crianças de respostas singulares, garantindo-lhes a participação 

em diversificadas experiências. Organizando um cotidiano de situações agradáveis, 

estimulantes, que desafiem o que cada criança e seu grupo de crianças já sabem 

sem ameaçar sua autoestima nem promover competitividade. Ampliando as 

possibilidades da criança de cuidar e ser cuidada, de se expressar, comunicar e 

criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e trabalhar em grupo, 

de ter iniciativa e buscar soluções para os problemas e conflitos que se apresentam 

às mais diferentes idades. 

 PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

A criança desenvolve-se através dos períodos sensíveis, tornando-se 

indispensável o conhecimento desse processo de desenvolvimento, em cada etapa. 

Para Martos:  

O desenvolvimento da criança é dotado de um impulso vital que a conduz, a 
um processo de evolução e amadurecimento, onde a educação é centrada 
na formação da criança, buscando explorar as suas habilidades naturais, a 
linguagem, o sistema sensorial e o sistema moral. (MARTOS, 2002, p.147). 

 

 Piaget salienta que:  

O desenvolvimento cognitivo da criança é sequência e construção de 
estruturas simples para estruturas mais complexas. A inteligência passa por 
fases ou estágios que são os mesmos para todos os indivíduos e se 
sucedem na mesma ordem. (PIAGET, 1959, p.76). 

 

Essas fases são caracterizadas por estruturas mentais, diferentes e 

construídas pelo próprio sujeito em integração com o mundo que o cerca. 

Este conjunto de processos de formação constitui o próprio desenvolvimento. 

Segundo Piaget (1959), pode ser conceituado “como um processo de evolução 

progressiva que tende para uma forma final, independente de qual seja a conquista 

das operações formais”. 

De acordo com Martos: 

A intervenção pedagógica parte do que a criança é e faz (Zona do 
Desenvolvimento Real), em direção ao que ela precisa ser e fazer (Zona do 
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Desenvolvimento Potencial). Assim, o professor atuará na Zona do 
Desenvolvimento Proximal e neste espaço ele terá o papel de mediador, 
provocador de conflitos, estimulador, propiciador de recursos, engenheiro 
que construirá a ponte entre o Real e o Potencial. (MARTOS, 2OO2, p.153). 

 

 

 PRINCÍPIOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

O Instituto Magia dos Sonhos propõe transformar-se numa comunidade de 

trabalho educacional, iniciando um processo onde a criança possa escolher 

livremente suas atividades: 

- Assumir sua escolha e realizá-la em harmonia com o estágio de seu 

desenvolvimento; 

- Preparar a criança para a vida, através da prática diária com atitudes 

adequadas de relacionamento com ela mesma e com os outros, em situações de 

experiências; 

- Iniciar a criança no uso da liberdade do movimento, com o limite do 

interesse e direito dos outros; 

- Estimular a criança, pela educação de boas maneiras e bons atos, com a 

ajuda mútua nas atividades de ordem pessoal ou em atividades de grupo; 

- Dar a criança oportunidade de aprender, manter a ordem, a harmonia e a 

beleza em si mesma e no ambiente escolar. 

O professor é um facilitador do processo de ensino aprendizagem, sabendo 

observar a criança e descobrindo e respeitando o tempo certo de cada um, 

proporcionando-lhes condições necessárias para o seu desabrochamento, 

estimulando e elogiando o pouco e o muito da sua aprendizagem, tendo consciência 

de que todos vão conseguir, mas cada um no seu espaço. 

A criança é capaz de desenvolver o seu potencial transformando-se numa 

pessoa privada de inteligência, capacidade e que viva em harmonia com os outros e 

consigo mesmo. 

 PRINCÍPIO DO DINAMISMO E MELHORIAS PROGRESSIVAS 
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Mudanças significam rupturas, transformações, uma transição de uma 

situação para outro estado diferente, no mundo atual sabe-se que as mudanças são 

necessárias ao crescimento do ser humano, adequando-se ao ambiente dinâmico, 

que exige uma capacidade elevada de adaptação e renovação. Para isso, o Instituto 

Magia dos Sonhos tende a tornar-se laboratório de experiências pedagógicas em um 

movimento permanente de interação com a realidade, visando aperfeiçoar-se 

qualitativamente. 

 PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE HUMANA E SOLIDARIEDADE NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Em um olhar açodado, individualidade e fraternidade enunciam significados 

opostos. Enquanto o termo individualidade remete à ideia de singularidade, a 

fraternidade conclama coletivismo e sociedade. Todavia, as noções políticas, sociais 

e morais da individualidade e fraternidade são interdependentes. Para a sociologia 

moderna, conquanto a noção de indivíduo não se esgota em sua espécie, pois único 

em sua individualidade; o ser humano não existe, mas coexiste com seus 

semelhantes.  

De acordo com esse princípio cabe o Instituto Magia dos Sonhos orientar a 

criança para o comportamento igualitário presente na Fraternidade que permite 

existir um dever de cooperação mútua entre os membros da sociedade na busca do 

bem-estar social, ou seja, todos possuem uma relação horizontal por estarem no 

mesmo patamar e neste caso unem esforços para harmonizar a vida em sociedade. 

É nessa perspectiva que o Instituto Magia dos Sonhos se insere com o intuito 

de proporcionar a melhor vivência pelas crianças de tempo e espaço presentes em 

suas vidas, muito além da simples preparação para o ingresso nas demais etapas 

da Educação Básica. 

IV-  EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A escola é um espaço democrático, que deve estar aberto e preparado para 

receber a todos. A Educação Infantil, fase inicial de formação da Educação Básica 

acadêmica, representa o primeiro contato das crianças com esse universo repleto de 

aprendizagens e novas descobertas, e a inclusão neste período é fundamental, pois, 
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além de todos os desafios que a criança terá ao iniciar a socialização, é preciso 

considerar que esse é um dos primeiros momentos em que a criança estará longe 

dos olhares de sua família. 

Para a criança com necessidades especiais, participar de um processo de 

inclusão é essencial para que ela tenha acesso a estratégias multidisciplinares, que 

irão ajudar no desenvolvimento da linguagem, das competências e das habilidades 

motoras, cognitivas e emocionais que são fundamentais para a sua formação. 

Conforme a observância da Resolução 01/2007 e a Lei nº. 13.146/2016, 

mediante o ato da matrícula, é de responsabilidade dos pais ou responsáveis a 

apresentação de laudo médico ou relatório de avaliação diagnóstica, a fim de 

garantir precisão aos encaminhamentos pertinentes e necessários, inclusive a 

enturmarão do estudante. A ausência desses documentos não se configura fator 

impeditivo de matrícula, contudo deverão ser apresentados para a elaboração do 

Plano de Educação Inclusiva – PEI da criança. 

O trabalho pedagógico da educação inclusiva, será contínuo e colaborativo, 

implica em oferecer uma proposta ao grupo como um todo, ao mesmo tempo, tem 

que valorizar os interesses e atender às necessidades de cada criança, em especial 

àquelas que correm risco de exclusão em termos de aprendizagem e participação 

nas atividades propostas.  

Para estruturar as flexibilizações e/ou adequações inseridas na prática 

pedagógica devem estar a serviços de uma única premissa: “diferenciar os meios 

para igualar os direitos”, ou seja, o professor poderá dimensionar a complexidade, 

diferenciar atividades ou papéis individuais de modo que cada um encontre sentido, 

tenha oportunidade e sinta-se constantemente desafiado em seu processo de 

aprendizagem. 

V-  MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS  

 

O Instituto Magia dos Sonhos tem como missão oferecer Educação Infantil de 

qualidade, estruturada no cuidar e educar, interagir e brincar, desenvolvendo as 

potencialidades da criança, respeitando seus limites e individualidade. Garantindo a 

participação ativa da comunidade escolar, contribuindo para a formação integral das 
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crianças, para que elas possam agir construtivamente na transformação do seu 

meio. 

O processo de construção de aprendizagem requer da criança uma intensa 

atividade interna, pois consiste em estabelecer relações entre aquilo que a criança já 

sabe, e aquilo que é novo. 

O Instituto Magia dos Sonhos tem como objetivo educacional dar condições 

para que a criança se desenvolva harmonicamente, sendo conduzida a adquirir 

habilidades necessárias para uma vida social de qualidade promovendo o seu 

desenvolvimento integral, abrangendo os aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família, com ênfase na preparação para a vida 

através do domínio de competências e habilidades que facilitem a inserção social da 

criança no mundo. 

Objetivos de Ensino Aprendizagem na Educação Infantil:  

 Estimular a criança conjuntamente com a família, para que participe do processo 

educativo e filosófico do Instituto; 

 Aprofundar o seu papel no processo de desenvolvimento e preservação do meio 

ambiente, com a participação das crianças e famílias; 

 Garantir a aprendizagem da criança por meio de uma prática pedagógica 

comprometida com o experimentar, brincar, cuidar e o interagir; 

 Promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação 

ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

 Possibilitar situações de aprendizagens mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e 

bem-estar; 

 Aprofundar e enriquecer a consciência crítico social, para que funcione como 

agente de transformação da realidade, desenvolvendo as potencialidades próprias 

da criança para poder prepará-la para um mundo em contínua transformação; 

 Proporcionar às crianças a formação necessária ao desenvolvimento de suas 

potencialidades como elemento de auto realização e preparo para o exercício 

consciente da cidadania no futuro; 

 Desenvolver a capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades, com a formação de atitudes e valores. 
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VI-  METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS 

 

Tomando como pressuposto teórico a pedagogia histórico-crítica postula que 

o ato educativo se caracteriza pela intencionalidade, tendo como objetivo a 

apropriação do conhecimento sistematizado pela criança. Nesse mesmo sentido, a 

psicologia histórico-cultural compreende que as aprendizagens dos conhecimentos 

escolares são fundamentais para o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores. O bom ensino nessa perspectiva é aquele que promove o 

desenvolvimento do indivíduo que é sempre um desenvolvimento social e histórico. 

Nessa perspectiva, adotamos a metodologia de ensino construtivista que 

consiste em considerar que há uma construção do conhecimento em que mais 

importante do que ensinar ou aprender é levar a criança a encontrar caminhos para 

o aprender a aprender. 

Portanto, essa linha pedagógica entende que o aprendizado se dá em 

conjunto entre o professor e a criança, ou seja, o professor é um facilitador do 

conhecimento, que cria condições para que a criança vivencie situações e atividades 

interativas, nas quais ela própria vai construir os saberes. 

À vista disso, essa filosofia de ensino é inspirada na obra de Jean Piaget 

(1896-1980), biólogo e psicólogo suíço que se dedicou a pesquisas relacionadas às 

formas de aquisição de conhecimento. A ideia de seus estudos, é que o 

conhecimento é construído por meio das interações entre sujeitos e o meio, sendo, 

portanto aplicado na Educação Infantil dessa instituição. 

 

VII- ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

O Instituto Magia dos Sonhos busca proporcionar à criança um bom 

desenvolvimento, que amplie suas potencialidades de inserção e participação nas 

diversas práticas pedagógicas, visando um atendimento adequado, no qual as 

crianças sintam-se seguras e motivadas, e com finalidade de formar pessoas 

participativas, responsáveis e integradas à sociedade. 
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Conforme o Manual de Orientações Pedagógicas para o Atendimento Remoto 

da Educação Infantil (2021), a organização do trabalho pedagógico se dará por meio 

de algumas ações principais: plataforma de ensino, WhatsApp e entrega de 

atividades impressas, o que não descarta a possibilidade de outras ações, caso se 

considere necessário, observando o que trata a Nota Técnica n. 06/2020 – SEE/ 

SUBEB/ DIINF, de 11 de novembro de 2020, que esclarece que “não há a 

necessidade de replanejamento curricular na Educação Infantil, pois, sua 

organização e orientação possibilita um trabalho pedagógico com os bebês, com as 

crianças bem pequenas e com as crianças pequenas a oportunizar suas 

aprendizagens e o seu desenvolvimento integral, mesmo diante de um contexto 

peculiar de pandemia ou pós pandemia”, ou seja, que o trabalho pedagógico se 

paute no Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil (2018), em 

sua integralidade, assegurando os princípios e os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, bem como os campos de experiências e os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças. 

Diante disso, as professoras do Instituto Magia dos Sonhos junto com a 

coordenação pedagógica elaboram vídeos de atividades semanalmente para serem 

disponibilizadas às crianças e seus responsáveis por meio da plataforma de ensino 

e também via WhatsApp, além disso, para uma maior interação com as crianças são 

feitas chamadas de vídeos - Encontros Síncronos através do Google Meet e 

WhatsApp, dessa forma possibilitando a interação das crianças com a professora e 

entre si. Caso a família não tenha acesso à internet são disponibilizadas atividades 

impressas entregues de acordo a combinar com a família. 

De acordo com o que diz o Manual de Orientações Pedagógicas para o 

Atendimento Remoto da Educação Infantil (2021) a coordenação pedagógica faz 

parte da organização do trabalho pedagógico e tem como foco o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças. No contexto de atuação remota esse 

espaço-tempo primordial, é de suma importância para a implementação do 

planejamento das atividades educacionais não presenciais, dos processos 

formativos e de autoformação, para a avaliação e autoavaliação, para a articulação 

do coletivo em torno do Projeto Político Pedagógico, assim como, para o 

compartilhamento de experiências pedagógicas. 
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Diante do momento em que estamos vivendo, novos desafios emergem, e a 

coordenação pedagógica se constitui como espaço-tempo para, coletivamente, 

buscar alternativas, pensar estratégias, criar e avaliar ações didáticas e pedagógicas 

que podem ser desenvolvidas. É um espaço-tempo que oportuniza, refletir sobre os 

próximos passos, suscitando e fortalecendo o trabalho colaborativo e de educação 

continuada concretizadas com compromisso mútuo por meio de ações coletivas e 

individuais e pelas intencionalidades dos profissionais envolvidos. 

Perante o exposto, a coordenação pedagógica acontece no Instituto Magia 

dos Sonhos da seguinte forma: é realizada dois dias na semana e sempre que for 

necessário. Em um dos dias é discutido e elaborado com as professoras via grupo 

do WhatsApp o planejamento das atividades que as famílias desenvolverão com as 

crianças. E no outro, um momento de conversa com as professoras via Google Meet 

para trocas de experiências, compartilhamento de sentimentos, anseios, momento 

de sanar dúvidas. 

 

VIII- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E RESPECTIVA MATRIZ  

 

O Instituto Magia dos Sonhos é uma instituição consciente de sua importância 

dentro da comunidade e do sistema de Ensino do Distrito Federal, diante disso, 

organiza seu currículo para a Etapa da Educação Infantil, em conformidade com a 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC, o Currículo da Educação Básica -

CEB/CNE, o Currículo em Movimento da Educação Infantil do DF e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação- LDB. 

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e 

consequentemente a base para o desenvolvimento integral do ser humano. Para 

isso, é necessário compreendermos as necessidades da criança, estimulá-la e, 

acima de tudo, contribuir para que ela se desenvolva harmonicamente, guardando 

para a vida adulta uma imagem positiva de si mesma.  

Assim, em consonância com o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil e o Currículo em Movimento da Educação Básica, o Instituto 

Magia dos Sonhos espera que ao longo da Educação Infantil, a criança se 
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desenvolva adequadamente para que após ter adquirido as habilidades necessárias, 

desenvolva as seguintes capacidades para resolução de problemas e/ou 

determinadas situações como: 

- Desenvolver uma imagem positiva de si; 

- Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo; 

- Atuar com mais independência;  

- Perceber suas limitações; 

- Estabelecer sempre novas relações sociais. 

A nova BNCC predispõe para a Educação Infantil seis direitos de 

aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. São 

eles que asseguram as condições para que as crianças: “aprendam em situações 

nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que convidem a 

vivenciar desafios e resolvê-los, construindo significados sobre si, os outros e o 

mundo social e natural”. 

Dessa forma, é a partir dos campos de experiência que as crianças 

consolidam todos os seus direitos de aprendizagem.  

De acordo com o Currículo em Movimento do Distrito Federal (2018), o modo 

de organização das atividades colabora para que a criança experimente diferentes 

linguagens a partir do mesmo campo de experiência, de maneira articulada, como 

também para que ela viva situações de aprendizagens coletivas e/ou individuais, em 

que a emergência dos conflitos e dos consensos coexiste como parte dos 

processos. O que se quer, é que tal organização curricular por campos de 

experiência contribua para um desenvolvimento coletivo e abrangente das crianças, 

vejamos como serão trabalhados: 

 

Campos de Experiências: 

O eu, o outro e o nós: 
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Destaca experiências relacionadas à construção da identidade e da 

subjetividade, as aprendizagens e conquistas de desenvolvimento relacionadas à 

ampliação das experiências de conhecimento de si mesmo e à construção de 

relações, que devem ser, na medida do possível, permeadas por interações 

positivas, apoiadas em vínculos profundos e estáveis com os professores e os 

colegas. O Campo também ressalta o desenvolvimento do sentimento de 

pertencimento a determinado grupo, o respeito e o valor atribuído às diferentes 

tradições culturais. 

 

 

Corpo, gestos e movimentos: 

 

Coloca ênfase nas experiências das crianças em situações de brincadeiras, 

nas quais exploram o espaço com o corpo e as diferentes formas de movimentos. A 

partir daí elas constroem referenciais que as orientam em relação a aproximar-se ou 

distanciar-se de determinados pontos, por exemplo. O Campo também valoriza as 

brincadeiras de faz de conta, nas quais as crianças podem representar o cotidiano 

ou o mundo da fantasia, interagindo com as narrativas literárias ou teatrais. Traz, 

ainda, a importância de que as crianças vivam experiências com as diferentes 

linguagens, como a dança e a música, ressaltando seu valor nas diferentes culturas, 

ampliando as possibilidades expressivas do corpo e valorizando os enredos e 

movimentos criados na oportunidade de encenar situações fantasiosas ou narrativas 

e rituais conhecidos. 

 

 

Traços, sons, cores e formas: 

 

Ressalta as experiências das crianças com as diferentes manifestações 

artísticas, culturais e científicas, incluindo o contato com a linguagem musical e as 

linguagens visuais, com foco estético e crítico. Enfatiza as experiências de escuta 

ativa, mas também de criação musical, com destaque nas experiências corporais 

provocadas pela intensidade dos sons e pelo ritmo das melodias. Valoriza a 

ampliação do repertório musical, o desenvolvimento de preferências, a exploração 

de diferentes objetos sonoros ou instrumentos musicais, a identificação da qualidade 

do som, bem como as apresentações e/ou improvisações musicais e festas 
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populares. Ao mesmo tempo, foca as experiências que promovam a sensibilidade 

investigativa no campo visual, valorizando a atividade produtiva das crianças, nas 

diferentes situações de que participam, envolvendo desenho, pintura, escultura, 

modelagem, colagem, gravura, fotografia etc. 

 

Escuta, fala, pensamento e imaginação: 

 

Realça as experiências com a linguagem oral que ampliam as diversas 

formas sociais de comunicação presentes na cultura humana, como as conversas, 

cantigas, brincadeiras de roda, jogos cantados etc. Dá destaque, também, às 

experiências com a leitura de histórias que favoreçam aprendizagens relacionadas à 

leitura, ao comportamento leitor, à imaginação e à representação e, ainda, à 

linguagem escrita, convidando a criança a conhecer os detalhes do texto e das 

imagens e a ter contato com os personagens, a perceber no seu corpo as emoções 

geradas pela história, a imaginar cenários, construir novos desfechos etc. O Campo 

compreende as experiências com as práticas cotidianas de uso da escrita, sempre 

em contextos significativos e plenos de significados, promovendo imitação de atos 

escritos em situações de faz de conta, bem como situações em que as crianças se 

arriscam a ler e a escrever de forma espontânea, apoiadas pelo professor, que as 

engajam em reflexões que organizam suas ideias sobre o sistema de escrita. 

 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: 

 

Esse campo de experiência propõe que as crianças experimentem o mundo 

ao redor, enquanto investigam, descobrem, interagem, elaboram e transformam as 

suas descobertas em ensino aprendizagem, buscando o desenvolvimento e uma 

maior compreensão com a sociedade onde está inserida. 

A ênfase está nas experiências que favorecem a construção de noções 

espaciais relativas a uma situação estática (como a noção de longe e perto) ou a 

uma situação dinâmica (para frente, para trás), potencializando a organização do 

esquema corporal e a percepção espacial, a partir da exploração do corpo e dos 

objetos no espaço. O Campo também destaca as experiências em relação ao 

tempo, favorecendo a construção das noções de tempo físico (dia e noite, estações 

do ano, ritmos biológicos) e cronológico (ontem, hoje, amanhã, semana, mês e ano), 

as noções de ordem temporal (“Meu irmão nasceu antes de mim”, “Vou visitar meu 
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avô depois da escola”) e histórica (“No tempo antigo”, “Quando mudamos para 

nossa casa”, “Na época do Natal”). Envolve experiências em relação à medida, 

favorecendo a ideia de que, por meio de situações-problemas em contextos lúdicos, 

as crianças possam ampliar, aprofundar e construir novos conhecimentos sobre 

medidas de objetos, de pessoas e de espaços, compreender procedimentos de 

contagem, aprender a adicionar ou subtrair quantidades aproximando-se das noções 

de números e conhecendo a sequência numérica verbal e escrita. A ideia é de que 

as crianças entendam que os números são recursos para representar quantidades e 

aprender a contar objetos usando a correspondência "um-a-um", comparando 

quantidade de grupos de objetos utilizando relações como mais que, menos que, 

maior que e menor que. O Campo ressalta, ainda, as experiências de relações e 

transformações favorecendo a construção de conhecimentos e valores das crianças 

sobre os diferentes modos de viver de pessoas em tempos passados ou em outras 

culturas. Da mesma forma, é importante favorecer a construção de noções 

relacionadas à transformação de materiais, objetos, e situações que aproximem as 

crianças da ideia de causalidade. 

Por fim, conforme predispõe a legislação vigente, a matriz curricular que 

sintetiza a organização curricular da instituição, encontra-se no anexo I deste Projeto 

Político Pedagógico.  

 

 

IX- PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

 

          A educação é uma ação solidária e humanizada onde a troca e a 

reciprocidade constituem sua essência. A partir das considerações dessas práticas e 

da realidade da escola o Plano de Ação é elaborado, onde ofereceremos condições 

aos nossos professores e comunidade escolar de serem sujeitos participativos do 

processo de construção do Projeto Político Pedagógico.  

          O Objetivo geral desse Plano de Ação é inserir a comunidade escolar no 

cotidiano da escola, em busca de novas práticas para o fortalecimento da 

autonomia, a melhoria da qualidade de ensino e aprimoramento da relação escola 

comunidade, caracterizando como espaço de convivência social, onde todos 

aprendem. Mesmo no contexto em que estamos passando, com as aulas remotas, 
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aonde os pais estão sendo mediadores concomitantemente com os professores, no 

processo de ensino aprendizagem de seus pupilos. 

         Ressalta-se para que haja efetivo cumprimento do Plano de Ação foi pensado 

alguns caminhos a trilhar. 

 

Objetivos:  

 

 Aprovar a proposta pedagógica da Instituição Educacional e fiscalizar 

sua execução; 

 Acompanhar a execução do Calendário Escolar; 

 Avaliar os resultados alcançados no processo de ensino/aprendizagem 

e sugerir soluções para sua melhoria. 

 

Ações: 

 

 Estudo dos Pressupostos Teóricos, do Currículo em Movimento do Distrito 

Federal – Educação Infantil, nas reuniões coletiva de coordenação 

pedagógica de forma remota, presencial ou ambas. 

 Reuniões para registros dos problemas relatados e sugestões apresentadas 

para soluções dos mesmos. 

 

Meta: 

 

 Construção do Projeto Político Pedagógico com a contribuição e participação 

de toda a comunidade escolar, através de reuniões e encontros semanais a 

fim de levantar as necessidades existentes de forma remota, presencial ou 

ambas. 

 

Gestão Financeira 

 

Abrange os processos de planejamento, aplicação e prestação de contas dos 

recursos públicos oriundos de diferentes fontes para garantir a implementação de 

políticas e programas educacionais. 
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Objetivos: 

 

 Fazer pequenos reparos nos objetos e na estrutura física do prédio; 

 Realizar compras para suprimento das necessidades diárias; 

 Subsidiar os projetos pedagógicos, para que possa ter qualidade no 

desenvolvimento do trabalho. 

 

Meta: 

 

 Utilizar os recursos tanto próprios quanto oriundos da SEEDF, de forma 

responsável para garantir todo suprimento das necessidades administrativas 

e pedagógicas de acordo com as legislações vigentes. 

 

 

X- PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL   

 

O Instituto Magia dos sonhos utiliza a criatividade para desenvolver nas 

crianças, meios para que possam ampliar seus conhecimentos, aprender brincando 

e despertá-los para a criação através de uma interação lúdica com o conhecimento, 

por meio de atividades pedagógicas específicas, como os projetos educacionais 

expostos a seguir:  

Projeto Água 

Este projeto deverá apresentar para as crianças uma visão ampla que envolve 

inúmeros problemas que o mundo atual vem enfrentando com relação à falta de 

água. O projeto deve ser desenvolvido visando proporcionar ás crianças uma grande 

diversidade de experiências, com participação ativa, para que possam ampliar a 

consciência sobre as questões relativas à água no meio ambiente, e assumir de 

forma independente e autônoma atitudes e valores voltados à sua proteção e 

conservação. Tem como objetivo conscientizar que a água não deve ser 

desperdiçada, nem poluída. A duração do projeto é de 8 (oito) semanas. 

 

Projeto Sustentabilidade e Meio Ambiente 
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Este projeto tem em vista, despertar nas crianças valores e ideias de 

preservação da natureza e senso de responsabilidade para com as gerações 

futuras. Sensibilizar de forma lúdica sobre o uso sustentável dos recursos 

naturais através de suas próprias ações. Apresentar alternativas e soluções para 

as questões ambientais pertinentes no dia a dia escolar. Incorporar o respeito e o 

cuidado para com o meio ambiente, dessa forma, criar rotina de coleta seletiva. 

Reconhecer que os cuidados com o meio ambiente promovem a qualidade de 

vida para os seres vivos. Estimular a mudança prática de atitudes e a formação 

de novos hábitos com relação à utilização dos recursos naturais. Conscientizar 

sobre as diferentes formas de coleta e destino do lixo, na escola, casa e espaços 

em comum. Duração do projeto 2 (duas) semanas. 

 

Projeto de Conscientização da Inclusão 

Na inclusão escolar, todas as crianças independentemente de classe, gênero, 

características individuais ou necessidades educacionais especiais, adentram em 

um mesmo campo de estudo, convivendo mutuamente e aprendendo juntos com 

qualidade. Para a inclusão ser possível, é necessário construir uma série de ações 

para o processo de ensino e aprendizagem. Este projeto visa garantir educação de 

qualidade a todos, viabilizar o acesso igual e proporcionar relações de acolhimento e 

aceitação das diferenças.  Assim, a inclusão escolar visa garantir uma educação de 

excelência e igualitária a todos. A duração do projeto é de 8 (oito) semanas. 

 

Projeto Semana da Pátria 

O projeto Semana da Pátria tem por finalidade mostrar às crianças a 

importância de se comemorar o dia 7 de Setembro. A independência é significativa 

não somente por tratar-se de uma data cívica, mas por ser um tempo de reflexão 

sobre o que é ser patriota e o valor desse sentimento para os brasileiros. É também 

um momento para conhecer a história do nosso país, e como cada um desses 

instantes é significativo para que as crianças entendam a importância da 

democracia, por meio dos seus símbolos oficiais para a nação brasileira. O projeto 

tem duração de 1 (uma) semana. 

 

Projeto Semana do Trânsito 
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As escolas são berços de importantes transformações sociais, já que 

apresentam informações pertinentes e potencializam as reflexões a respeito de 

temas importantes. Assim, a formação de cidadãos mais preocupados com o 

trânsito, além do seio familiar, também deve passar pela escola. Além disso, os 

pequenos fazem parte do trânsito, e por isso, desde muito cedo precisam estar 

atentos ao comportamento que devem ter, seja na hora de passear com os pais, na 

hora de atravessar a rua, andar no transporte público ou brincar na rua. O projeto 

tem duração de 1 (uma) semana. 

 

Projeto da Consciência Negra 

Este projeto desenvolverá a reflexão o respeito da igualdade social, o conceito 

africano, cultura africana que está presente no cotidiano por meio de músicas, 

comidas, línguas, etc. A duração do projeto será de 1 (uma) semana. 

 

PROJETOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PROPOSTOS PELA SEEDF 

 

Projeto IX Plenarinha - Musicalidade das Infâncias: de cá, de lá, de todo lugar 

Ensinar música na Educação Infantil consiste em: 

[...]garantir à criança a possibilidade de vivenciar e refletir sobre questões 
musicais, num exercício sensível e expressivo que também oferece 

condições para o desenvolvimento de habilidades, de formulação de 

hipóteses e de elaboração de conceitos, (RCN, p.15)". 

  Esse projeto visa explorar e identificar elementos da música para se expressar 

interagir com os outros e ampliar o conhecimento de mundo; perceber e expressar 

sensações e sentimentos através das músicas; ampliar o repertório musical; ampliar 

as possibilidades expressivas do próprio movimento utilizando gestos diversos e 

ritmos corporais; desenvolver memória; controlar gradualmente o próprio movimento, 

aperfeiçoando e ajustando suas habilidades motoras; desenvolver relações sociais e 

afetivas através das atividades de música e movimento. O projeto será desenvolvido 

no decorrer do ano letivo. 

 

 

Projeto O brincar como direito dos bebês e das crianças 
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O brincar é um direito e também atividade fundamental para o desenvolvimento 

das crianças pequenas. Pode-se afirmar que esta é a primeira atividade social da 

criança e que tem como principal característica, permitir a construção e reconstrução 

das relações sociais, culturais, artísticas e históricas.  

Ao brincar, as crianças entram em um mundo de fantasia onde tudo é possível, 

criam, produzem, sonham e reiteram a cada brincadeira, recomeçando sempre, 

porque o tempo da criança é sem medida, capaz de ser sempre reiniciado. Estes 

fatores favorecem significados atribuídos que serão levados por gerações. O brincar 

tem a capacidade não só de mediar a relação do brincar com o mundo, mas também 

de modificar a percepção e compreensão deste. Quando a criança brinca seja com 

objetos ou com outras crianças, ela está se apropriando e construindo cultura. O 

brincar possibilita o processo de socialização, à medida que dá sentido para o que a 

criança está recebendo e produzindo. Ele deve estar contemplado no planejamento 

diário da escola e os professores necessitam ter consciência da sua importância 

para o desenvolvimento das crianças pequenas. Este projeto será desenvolvido no 

decorrer do ano letivo. 

 

Projeto Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e 

interagir. 

 

O projeto foi elaborado com o objetivo de abordar e discutir assuntos 

relacionados à alimentação saudável. Além de estimular as crianças de uma forma 

lúdica e atraente a compreenderem com clareza que a alimentação saudável pode 

garantir um bom desenvolvimento físico e cognitivo. O projeto será desenvolvido no 

decorrer do ano letivo. 

 

 

XI- COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DESENVOLVIDAS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

O desenvolvimento de competências e habilidades na Educação Infantil 

possibilita a formação integral das crianças, em seus aspectos social, emocional, 

físico e cognitivo. Andar, correr, pular, manusear objetos, compreender e 

argumentar. Em cada fase da educação, além dos conteúdos que devem ser 
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aprendidos, existe uma série de competências e habilidades que as crianças 

precisam desenvolver. 

Na Educação Infantil, isso não é diferente. É possível trabalhar aspectos 

cognitivos, sociais e emocionais desde os primeiros anos de vida. Eles serão 

importantes para o processo de aprendizagem e para a vida pessoal e profissional 

das crianças. Competências e habilidades não é a mesma coisa, mas estão 

intrinsecamente relacionadas. Habilidade é a capacidade que uma pessoa tem de 

fazer alguma coisa. Quanto mais facilmente uma pessoa consegue realizar algo, 

mais habilidosa ela é. A Competência é uma qualidade de apreciar e resolver um 

problema, envolvendo a sua capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade. 

Competência não se alcança, desenvolve-se. 

Desenvolvimento Cognitivo 

A dimensão cognitiva se relaciona com as capacidades de aprender e de 

resolver problemas. Ou seja, ela é muito importante para a aquisição de novas 

habilidades e conhecimentos. Na educação infantil, raciocínio lógico, comandos 

simples e problemas mais concretos podem ser trabalhados para desenvolvê-la. 

Desenvolvimento Social e Emocional 

O desenvolvimento social e emocional é mais um entre as competências e 

habilidades que podem ser trabalhadas na Educação Infantil. Nessa fase, a criança 

começa a interagir com mais pessoas, inclusive da mesma idade, pode entender e 

seguir regras e como a habilidade de identificar sentimentos e manter o autocontrole. 

Desenvolvimento da Fala e da Língua 

Essa competência envolve a capacidade de compreender e utilizar a 

linguagem. Nos primeiros anos de vida, a criança descobre as primeiras palavras e 

aprende a controlar seu tom de voz. 

Desenvolvimento de Habilidades Físicas e Motoras 

As habilidades físicas e motoras são algumas das primeiras que 

desenvolvemos na vida. As crianças usam os grandes músculos do corpo para se 
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sentar, ficar em pé e pular. Na Educação Infantil, atividades físicas e corporais são 

importantes para desenvolver essas características. 

Além disso, também existem as habilidades motoras finas, que envolvem o 

uso de músculos pequenos, como os das mãos. Pegar objetos, manusear livros e 

segurar o lápis, são ações que dependem desse tipo de habilidade. 

As experiências que as crianças vão obtendo ao longo dos anos são para 

elas uma forma de linguagem, através dos movimentos vão descobrindo os seus 

limites corporais, introduzindo suas personalidades, pouco a pouco desenvolvendo 

algumas habilidades básicas. 

Vale destacar que cada criança irá aprender e se desenvolver da sua maneira 

e velocidade, estando ligado ao fator de individualidade biológica, pois cada um 

apresenta uma série de características particulares e faz parte do trabalho se atentar 

a essas peculiaridades. Portanto, é necessário respeitar o ritmo de cada criança e 

procurar variar as metodologias utilizadas. 

O Avanço Alcançado ao Final da Educação Infantil 

O conhecimento de uma criança é construído lentamente, pela sua própria 

ação e por suas próprias ideias que se desenvolvem numa direção lógica, para 

maior coerência, maior riqueza e maior precisão. Portanto, mediar à ação educativa, 

significativa para o educador é a abertura de entendimento a essas permanentes 

possibilidades, consciente de que as suas expectativas podem não corresponder às 

formas peculiares e próprias da criança em responder às situações. 

Através desse Projeto Político Pedagógico, devemos criar procedimentos 

para o acompanhamento do trabalho pedagógico e para colaborar no 

desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, 

conforme disposto na legislação vigente.  

 

XII- VALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

Na Educação Infantil, a avaliação não tem objetivo de promoção mesmo se 

tratando de acesso ao Ensino Fundamental. Sua finalidade é acompanhamento e 
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registro do desenvolvimento da criança, e também se constitui como uma ferramenta 

de reflexão do professor sobre o seu trabalho pedagógico. 

O processo de avaliação na Educação Infantil deve ser contínuo: ou seja, a 

efetividade da aprendizagem precisa ser avaliada durante todo o trabalha, afinal, o 

objetivo é o desenvolvimento da criança em todos os aspectos.  

Diante do que estamos vivenciando em decorrência da pandemia e por meio 

das atividades remotas, a avaliação será por meio das devolutivas das atividades 

enviadas pelos responsáveis e através de uma possível observação das 

aprendizagens pela professora. Já de forma presencial ou híbrida, serão feitos 

relatórios diários das atividades realizadas tanto com as professoras quanto com as 

monitoras, avaliação do grupo ou individual, considerando os conhecimentos prévios 

das crianças. 

Ao final de cada semestre será realizado Conselho de Classe e construção do 

RDIA- Relatório de Desenvolvimento Individual do Aluno, considerando todo o 

contexto da aprendizagem. Este relatório será disponibilizado aos pais/ responsáveis 

para conhecimento e assinatura do documento. 

 

XIII-  PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES  

 

Em decorrência da pandemia do COVID-19, pelo distanciamento social, as 

atividades acontecem de forma remota, via plataforma de ensino, WhatsApp e 

entrega de material impresso para as famílias que não possuem acesso à internet. 

Diante disso, nunca foi tão importante a participação das famílias no processo de 

ensino aprendizagem das crianças. Os pais, responsáveis tornaram-se 

protagonistas nas práticas pedagógicas, com total apoio dos educadores.  

As crianças não param de interagir, com isso, os eixos pedagógicos estão 

assegurados. Cabe aos educadores apoiar as famílias para que essas atividades 

sejam contextualizadas.   

Diante disso e dos desafios que a pandemia impôs para todos nós e pelo 

papel que as famílias vem desenvolvendo durante esse tempo, a escola criou 
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vínculos com as famílias, dessa forma se comunicando mais ainda. Para que de fato 

nenhuma criança fique de fora do processo de ensino aprendizagem, é realizada 

semanalmente a Busca Ativa por meio de ligações telefônicas e mensagens via 

WhatsApp às famílias que não acompanham as atividades. Essa busca é feita 

primeiramente com a professora da turma e caso não haja sucesso a coordenação e 

direção também entram em contato com a família.  

Nesse momento diferente e desafiador para todos nós, é importante saber 

ouvir o outro, pois muitas vezes as famílias não participam, não acompanham as 

atividades das crianças por estarem passando por dificuldades financeiras, 

problemas familiares, entre outros. E a busca nos proporciona compreender o que 

cada um está vivenciando, dessa forma nos dando oportunidade de pensarmos em 

estratégias para acolher essa família e não deixar que desistam de acompanhar a 

criança nas atividades pedagógicas. 

É de suma importância que escola e família caminhem juntas, pensando nisso 

são feitas reuniões com os pais, responsáveis por meio do Google Meet, abrindo 

diálogo para esclarecer dúvidas e ouvir sugestões, acolhendo-os na intenção de 

manter uma relação saudável. Os projetos trabalhados durante o ano são pensados 

com carinho no intuito de despertar a curiosidade e interesse das crianças pela 

instituição, e assim, concluir com êxito o nosso objetivo de educar. 

 

XIV- RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

 

Recursos Humanos: 

O Instituto Magia dos Sonhos possui uma equipe de 28 funcionários 

distribuídos nas funções abaixo: 

 

 Diretor (a) pedagógico (a)  

 Coordenador (a) pedagógico (a)  

 Professor (a) (oito) 

 Auxiliar de classe (monitoras) (nove) 

 Secretário (a) escolar 
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 Auxiliar de cozinha (dois) 

 Cozinheiro (a) 

 Auxiliar de serviços gerais (dois) 

 Nutricionista  

 Agente de Portaria 

 Estagiário (a)  

 

Recursos Físicos:  

 Instalação sanitária infantil / PNE (duas)  

 Instalação sanitária funcionários (quatro) 

 Área coberta (uma) 

 Área descoberta (uma) 

 Cozinha (uma) 

 Refeitório (um) 

 Depósitos – (três) (pedagógico, alimentos e limpeza) 

 Sala de direção (uma) 

 Sala de coordenação pedagógica / professores (uma) 

 Sala de secretaria (uma) 

 Sala de aula (oito) 

 Brinquedoteca (uma) 

 Parque infantil 

 Pula-pula 

 Casa de bolinha 

 Carrinhos 

 Cavalinhos de plástico 

 Cadeiras infantil plástico (duzentas); 
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 Aparelhos de TVs (oito – 14, 20 polegadas); 

 Aparelhos de DVDs (três); 

 Aparelhos de som portátil (três); 

 Geladeiras (um); 

 Freezer (dois); 

 Fogão industrial (um); 

 Micro-ondas (um); 

 Forno elétrico (um); 

 Forno elétrico industrial (um); 

 Filtros (oito); 

 Computadores (quatro); 

 Impressoras (quatro); 

 Colchonetes (duzentos); 

 Cadeiras de escritório (dez); 

 Mesas de escritório (oito); 

 Mesas infantil (quarenta) 

 Prateleiras de aço (oito); 

 Armários em aço (nove); 

 Armários em madeira (quatro); 

 Espelhos sala (oito); 

 Ventiladores (doze); 

 Liquidificadores (dois). 

 

Recursos Didáticos-Pedagógicos: 

 Livros literários 

 Livros didáticos 

 Jogos pedagógicos 

 Brinquedos pedagógicos 

 Bonecas 

 Fantoches 

 Dominós 

 Quadros brancos 

 Pincéis 

 Alfabetos emborrachados 
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 Barbantes 

 Vídeos infantis 

 Músicas infantis 

 Papéis 

 Bolas 

 

XV-  GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 

 

A Gestão Administrativa e Pedagógica é exercida pela direção, sendo 

responsável pelo planejamento, supervisão, avaliação das atividades didático-

pedagógicas e administrativas. A secretaria escolar, sob a responsabilidade de um 

secretário escolar, encarregado da execução das atividades de escrituração e dos 

acervos escolares das crianças, organização de arquivos e do expediente. O serviço 

técnico-administrativo e de apoio, é corresponsável pelas tarefas administrativas, 

conjuntamente com a direção da instituição. 

A administração escolar trabalha em prol da gestão pedagógica e 

administrativa de forma cooperativa e integrada, sendo exercida por uma equipe de 

profissionais, sob a supervisão da diretora pedagógica e da coordenadora 

pedagógica dotando o diálogo aberto entre todos os membros da comunidade 

escolar, visando assegurar ao corpo discente um ambiente saudável, com respeito, 

amor e carinho, em que os mesmos possam viver experiências educativas 

significativas e, principalmente, contribuir para o crescimento do Instituto Magia dos 

Sonhos, e por consequência das suas crianças.  

 

XVI- ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO  

 

 A formação continuada pedagógica do professor visa contribuir para a 

melhoria do sistema educativo, procurando melhorar a competência profissional dos 

docentes nos vários domínios da sua atividade educacional, procurando incentivá-

los a participar ativamente na inovação e na melhoria da qualidade da educação e 

do ensino. 
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A importância da prática pedagógica implica a releitura da função do 

professor como profissional reflexivo, e da escola como organização promotora do 

desenvolvimento do processo educativo. 

Pensando nisso, são oferecidos pela Regional de Ensino formações de 

professores e monitores, três encontros durante o ano, estes são descritos no 

calendário escolar autorizado pela Secretaria de Educação. Após a formação a 

coordenadora pedagógica continua trabalhando o tema com toda equipe até que na 

prática veja seus frutos, valorizando os profissionais com motivação e apoio nos 

projetos e formações, reconhecendo as habilidades e formas de ensinar e cuidar 

peculiar de cada um, elogiando e mostrando que juntos somos melhores. 

Munidos de saberes elementares, os frutos serão colhidos tanto por parte da 

equipe que estará alcançando seus objetivos, quanto aos discentes que terão 

melhor qualidade no ensino aprendizagem. 

 

XVII- PLANO DE AÇÃO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Circular n° 15/2021 – SEE/SUPLAV dispõe sobre as alterações no 

recesso escolar das Instituições Educacionais Parceiras em prédio próprio e CEPI. 

Considerando o planejamento de volta às aulas que deve preconizar três 

frentes: o acolhimento; as avaliações diagnósticas para identificar os níveis de 

aprendizagem dos estudantes, e o planejamento de intervenções; a reorganização 

do espaço físico e adoção das medidas de higiene necessárias para evitar a 

contaminação pelo Coronavírus, causador da COVID-19. 

Considerando a necessidade de retorno presencial com segurança, 

atendendo ao senso coletivo da comunidade escolar; foi realizada uma reunião no 

dia 17 de junho com a participação do Senhor Secretário de Educação, Leandro 

Cruz, com a participação do Senhor Secretário Executivo da Pasta, Fábio Sousa, 

representantes do Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de 
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Ensino do Distrito Federal (Sinproep) e do Conselho de Entidades de Promoção e 

Assistência Social (Cepas), responsável pelas creches parceiras com o poder 

público, definiu-se pela reabertura das Creches Parceiras ao Governo do Distrito 

Federal, passando a vigorar o Calendário das Instituições Educacionais Parceiras 

com as seguintes alterações:  

21/06 a 25/06/2021 Recesso Escolar 

 

28/06 a 02/07/2021  

(semana letiva)  

 

Retorno presencial dos (as) Professores (as) para 

ambientação; orientação quanto às medidas 

sanitárias com inserção de atividades na 

plataforma; bem como para planejamento das 

atividades presenciais. 

05/07/2021 Retorno presencial das aulas 

12/05 a 30/07/2021 2º bimestre 2021  

  Diante disso, para o retorno das atividades escolares presenciais com 

segurança, a Instituição realizou o planejamento de várias ações de intervenções, 

reorganizando os espaços físicos e a adoção de medidas de higiene necessárias 

para evitar a contaminação pelo Coronavírus, causador da COVID-19.   

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

 

Por medida de segurança foi necessário elaborar um Plano de Ação, 

destinado a planejar e organizar os procedimentos estratégicos, técnicos, 

administrativos e pedagógicos no âmbito da unidade escolar, que tem como 

finalidade adequar o planejamento às condições advindas da situação de 

emergência em saúde pública ocasionada pelo novo Coronavírus. Este plano, 

portanto, caracteriza-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.  
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3. PREPAÇÃO PARA O RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

As ações realizadas estão de acordo com o Guia de  

orientações de retorno às atividades presenciais nas Instituições Educacionais 

Parceiras – IEPs que ofertam Educação Infantil. 

 

3.1 ORGANIZAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

A retomada às atividades presenciais aconteceu no dia 28 de junho para 

os funcionários da instituição. Foi feita uma reunião para acolhida de todos e para 

dar as boas vindas. Foi conversado com os profissionais sobre a organização que a 

instituição deveria fazer para receber as crianças seguindo os protocolos de 

segurança. Disponibilizamos para os profissionais o Guia de  

orientações de retorno às atividades presenciais nas Instituições Educacionais 

Parceiras – IEPs que ofertam Educação Infantil, o documento foi lido e todas as 

orientações foram passadas para a Equipe. 

O contato com as famílias aconteceu por meio de conversas pelos grupos 

do whatsApp, onde explicamos aos pais como seria o retorno das atividades 

presenciais na instituição e organização para receber as crianças. Foi comunicado 

aos pais que na primeira semana do dia 05 a 09 de julho estaríamos atendendo no 

mínimo 50% das crianças conforme Circular n° 15/2021 – SEE/SUPLAV, dando 

prioridade aos menores, as crianças bem pequenas. Dessa forma, atendemos as 4 

turmas dos maternais, 1(uma) turma de maternal I e 3 (três) turmas de maternal II. 

As outras 4 turmas restantes dos 1ºs períodos continuaram com as atividades 

remotas. 

Para que todas as turmas de maternais fossem atendidas igualmente, 

fizemos a troca de duas professoras, pois a professora da turma do maternal II B 

está gestante e conforme exposto no § 4º Fica proibida a participação de gestantes 

nas equipes de trabalho, por força da Lei Federal n° 14.151, de 12 de maio de 2021. 

A professora do 1º Período C assumiu a turma do maternal II B e vice versa. 

Comunicamos as famílias das turmas por meio de uma reunião presencial realizada 

na instituição e reforçamos o assunto pelos grupos das turmas do whatsApp. 
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O horário de entrada na instituição é às 7h e de saída às 17h. A entrada 

das crianças foi organizada da seguinte forma: no portão de entrada foi instalados 

panos e capachos com água sanitária; para entrar na instituição os pais se 

organizam em fila obedecendo ao distanciamento; antes de entrar o responsável 

pela portaria afere a temperatura dos pais e das crianças e borrifa álcool nas mãos 

de cada um. A diretora da instituição acompanha todos os dias a entrada das 

crianças.  A entrada na instituição é permitida somente com o uso de máscara. Na 

primeira semana os pais puderam levar as crianças às salas de referência e deixar 

com a monitora responsável pela turma. Nas próximas semanas as monitoras 

recepcionarão as crianças próximas ao portão de entrada. Ao chegar às salas as 

monitoras borrifam álcool 70% nas mochilas das crianças. 

A organização da saída das crianças foi feita da seguinte maneira: 

orientamos as famílias que fosse somente um responsável na instituição para buscar 

a criança, para não haver aglomerações. As crianças que as vans buscam, nós 

liberamos a entrada dos responsáveis na instituição às 16h45, essas crianças ficam 

aguardando sentadas em um banco próximas ao portão de saída. Para os pais, o 

portão é aberto às 16h55, eles passam pelo portão de entrada, o porteiro afere a 

temperatura de cada um e borrifa álcool nas mãos. Os pais pegam as crianças nas 

salas. Ao sair, eles tem acesso à outro portão, somente para a saída para não haver 

aglomerações. 

As crianças que permanecem na instituição depois do horário esperando 

os pais chegarem, são organizadas em um banco próximo ao portão de entrada, 

ficam sobre os cuidados da coordenadora pedagógica até o responsável chegar. As 

crianças são organizadas de forma que fiquem distantes uma das outras, 

respeitando o distanciamento. 

A higienização da instituição é feita diariamente, reforçando a rotina de 

limpeza e desinfecção dos ambientes e das superfícies mais tocadas como: mesas, 

cadeiras das salas, refeitórios e maçanetas. Os banheiros das crianças e dos 

funcionários são lavados todos os dias, o corredor de acesso às salas da instituição 

é lavado todos os dias pela manhã e no decorrer do dia, as auxiliares de limpeza 

estão sempre à disposição para fazer a limpeza. No corredor foram instaladas 

lixeiras com tampas para manter a limpeza do ambiente. Nas salas de referência, 

disponibilizamos lixeiras novas com tampas. As monitoras de cada turma cuidam da 
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organização e limpeza das salas. Todos os dias antes do almoço das crianças, as 

monitoras limpam o chão das salas, higienizam com álcool 70% os colchonetes e os 

organizam nos espaços das salas respeitando o distanciamento para que após o 

almoço as crianças possam dormir. Nos banheiros das crianças e dos funcionários 

foram instalados suportes para sabonete líquido e papel toalha. Próximo das 8 (oito) 

salas foram instalados suportes para álcool em gel para acesso de todos. 

Foi feito um cronograma para que as turmas usassem o parque de areia e 

a brinquedoteca de forma segura. Cada turma tem o seu horário. Após usar os 

parques, as crianças fazem a higienização das mãos no banheiro com água e 

sabão. E antes que outra turma utilize o parque, é feita a higienização dos 

brinquedos com álcool 70%. Para que as crianças possam fazer uso da área externa 

da instituição (pátio), dispomos de mais brinquedos nessa área como, pula-pula, 

escorregadores, casinhas, entre outros. A limpeza, higienização e organização do 

espaço é feita constantemente. Foi feita a sinalização nos portões de acesso à 

instituição sobre os cuidados para prevenção contra o Coronavírus.     

 

3.2 ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

A organização da semana pedagógica foi realizada da seguinte forma: no 

primeiro dia foi feita uma reunião presencial na instituição com a direção, 

coordenação, professoras e monitoras para compartilhamento de informações sobre 

o retorno ao atendimento presencial das crianças. Foi feito o estudo do Guia de 

orientações de retorno às atividades presenciais nas Instituições Educacionais 

Parceiras – IEPs que ofertam Educação Infantil. As professoras fizeram o 

planejamento para a inserção e acolhimento às crianças. As atividades pedagógicas 

foram planejadas considerando o novo contexto que estamos vivendo, inserindo na 

rotina o ensino sobre os cuidados para prevenção conta o Coronavírus, os projetos 

da IX Plenarinha – Musicalidade das Infâncias: de cá, de lá, de todo lugar e o projeto 

O brincar como direito dos bebês e das crianças. 

A coordenação pedagógica para o planejamento das atividades acontece 

todos os dias no período da tarde. Foi reservado para as professoras um espaço 

arejado e amplo para que haja distanciamento entre as profissionais na área externa 

da instituição, o ambiente é higienizado antes e depois do uso pelas professoras. 
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Durante a semana pedagógica as professoras e monitoras organizaram 

as salas de referências, montaram os painéis nas paredes, confeccionaram um 

quadro de avisos sobre a proteção e prevenção à COVID-19 que está exposto 

próximo ao portão de entrada da instituição de forma visível a todos, fizeram a 

limpeza das salas, dos brinquedos, identificaram com o nome de cada criança os 

colchonetes, cadeiras, toalhas de banho, lençóis, fronhas, pentes, escovas de dente 

e copos. Foi disponibilizado para cada sala rolos com sacos plásticos para que os 

lençóis, fronhas e toalhas das crianças fossem guardados sem que esses materiais 

tivessem contato. Os pentes e escovas de dente das crianças são organizados em 

sala de forma que não tenham contato. Após o uso desses materiais pela criança, 

eles são guardados dentro dos armários das salas nos sacos plásticos identificados 

com o nome de cada criança. Os colchonetes são higienizados antes e depois do 

uso das crianças. Os kits individuais das crianças com lençol dos colchonetes, 

fronhas toalhas de banho e rosto, são enviados toda sexta-feira para que os pais 

lavem em casa no final de semana e mandem novamente para a instituição na 

segunda-feira, orientamos às famílias sobre os cuidados com os kits das crianças. 

Para a rotina de higiene das crianças, foi organizado um cronograma com 

horários alternados para o banho, sendo esse feito durante o dia, tanto na parte da 

manhã quanto da tarde para atender todas as turmas. Os banheiros masculino e 

feminino dispõem de três chuveiros cada um. As professoras e monitoras 

organizaram as crianças de maneira que enquanto as três primeiras estão tomando 

banho, as outras esperam sentadas próximas ao banheiro respeitando o 

distanciamento. A escovação foi organizada para ser feita após o banho, seguindo a 

organização para que as crianças não fiquem aglomeradas. Após o uso dos 

banheiros nos intervalos de cada turma, as auxiliares de limpeza fazem a 

higienização do ambiente. As trocas de fraldas são feitas nos banheiros, nos 

trocadores higienizados com álcool 70% antes e depois do uso, a responsável faz o 

descarte das fraldas nas lixeiras dos banheiros e após o contato com a criança faz a 

higienização das mãos com água e sabão e álcool em gel. As roupas das crianças 

que são trocadas após o banho, são guardadas dentro das mochilas em sacos 

plásticos. As professoras confeccionaram sacos para organização das máscaras 

limpas e sujas das crianças. Os calçados são trocados e higienizados assim que as 

crianças chegam nas salas. Cada criança trouxe de casa uma sandália para ser 

usada durante o banho e durante a permanência na instituição, esta é trocada por 
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outro sapato antes das crianças irem embora. As mochilas das crianças são 

higienizadas com álcool 70% assim que chegam à instituição e organizadas de 

forma que não tenham contato umas com as outras. 

O atendimento às crianças com as atividades remotas foi organizado da 

seguinte maneira: entramos em contato com as famílias que ainda estão inseguras 

em relação ao retorno presencial para que comparecessem à instituição para 

adquirir o material impresso que será entregue de 15 em 15 dias e assinar o termo 

de responsabilidade das atividades remotas. Os responsáveis compareceram à 

instituição em horários alternados para que não houvesse aglomerações. Foi feito 

um grupo no whatsApp para que essas famílias enviassem as devolutivas das 

atividades por meio de vídeos das crianças, as professoras dessas crianças tem 

acesso a este grupo uma vez na semana no horário de coordenação para visualizar 

as devolutivas.  

 

4. CUIDADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

As refeições das crianças acontecem tanto nas salas de referências 

quanto fora das salas, na área externa da instituição. Antes de servir os alimentos as 

mesas e cadeiras das crianças são higienizadas e organizadas de forma mantendo 

distância de uma turma para a outra, as crianças e os adultos fazem a higienização 

das mãos com água, sabão, álcool, as professoras e monitoras ao servirem os 

alimentos usam máscaras, toucas e luvas descartáveis. Após as refeições a limpeza 

e higienização do ambiente são feitas. Por enquanto que o número de crianças está 

reduzido o almoço que acontecia no refeitório da instituição, está acontecendo na 

área externa, um ambiente amplo e arejado. 

 

5. PROCEDIMENTOS AO DETECTAR SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE 

COVID-19, NO CASO DE CRIANÇAS 

 

Os protocolos de segurança estão sendo seguidos pela instituição. As 

crianças que chegam à instituição com sintomas de gripe, a coordenação 

pedagógica entra em contato com o responsável imediatamente para vir buscar. 

Orientamos as famílias não trazer as crianças para a instituição caso estejam com 
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secreções nasais, sintomas de gripes e infecções e que nos mantenham informados 

sobre o estado de saúde da criança.  

Os procedimentos ao detectar suspeita ou confirmação de COVID-19 será 

da seguinte forma: isolar a criança, entrar em contato imediatamente com o 

responsável, orientar para que se dirija à UBS mais próxima. Caso seja confirmada 

infecção de COVID-19 a turma da criança será fechada e aguardar os 14 dias para 

um possível retorno. 

 

6. PROCEDIMENTOS AO DETECTAR SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE 

COVID-19, NO CASO DE ALGUM PROFISSIONAL 

 

No caso de profissional com suspeita ou confirmação de COVID-19, este 

será orientado a procurar a UBS mais próxima imediatamente. Caso seja confirmada 

infecção por COVID-19, o profissional será afastado de suas atividades e ficará em 

isolamento, os demais profissionais deverão fazer o teste para COVID-19. 

 

Planaltina/DF 16 de julho de 2021. 

 

 

 

_______________________________ 

Cristiane Soares dos Reis 
Diretora Pedagógica 

Reg.° 135692 
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ANEXO I 

 

MATRIZ CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Instituição Educacional: Instituto Magia dos Sonhos 
Etapa: Educação Infantil 
Turno: Matutino e Vespertino 
Jornadas: Parcial/Integral 
Módulo: 40 semanas - 200 dias letivos  

DIREITO DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

 CRECHE PRÉ-ESCOLA 

Maternal I Maternal II 1ºPeríodo 2ºPeríodo 

Conviver 
Brincar 

Participar 
Explorar 
Expressar 

Conhecer-se 

O eu, o outro e o nós 
Corpo, gestos e 

movimentos 
Traços, sons, cores e 

formas 
Escuta, fala, pensamento 

e imaginação 
Espaços, tempos, 

quantidades, relações e 

transformações 

X X X X 

CARGA HORÁRIA SEMANAL - INTEGRAL (horas) 
 

50 
 

50 50 50 

CARGA HORÁRIA ANUAL - INTEGRAL (horas) 
 

2000 
 

2000 2000 2000 

OBSERVAÇÕES: 

 
1. Horário de funcionamento em jornada integral: 7h às 17h 
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ANEXO II 

 

Projeto Água 

   

    

 

Projeto Sustentabilidade e Meio Ambiente 
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Projeto de Conscientização da Inclusão – Dia Nacional de Luta das Pessoas 

com Deficiência 

 

   

  

  

   


