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A todo instante em que se 

relaciona com outras 

pessoas, se é educador e 

educando, pois se ensina e 

aprende-se trocando 

experiências e pratica-se o 

cuidar e o educar nas mais 

diversas atividades rotineiras. 

(FOREST & WEISS, s/a) 
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1) APRESENTAÇÃO 
 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo prioriza 

um atendimento integral às crianças, favorecendo o seu desenvolvimento cognitivo, 

social, afetivo e cultural através de Termo de Colaboração com a Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal. 

O presente documento tem como objetivo definir a organização e orientar a prática 

pedagógica da instituição, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei n° 9.394/96), Constituição Federal de 1988 art. 206, Gestão Democrática 

(Lei 4.751/2012), Curriculo em Movimento da Educação Básica (Infantil), Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Diretrizes de Avaliação Educacional da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (2014). 

  Anualmente, é revisado pela equipe composta pela Diretora Pedagógica, 

Coordenador Pedagógico, Orientadora Educacional e Psicólogo, sua primeira versão é 

do ano de 2009, e é aprimorada mediante a colaboração de toda a comunidade escolar 

(alunos, famílias, educadores, servidores e a comunidade local). 

A proposta elaborada não considera os processos de ensino e aprendizagem 

como algo pronto e acabado, mas dinâmico, sendo mutável. É algo construído dentro 

das diversas relações existentes na instituição, portanto, incentiva-se a participação 

familiar e a ressignificação das relações entre professor e o aluno; de modo que o ensino 

e a apredizagem sejam promovidos com qualidade social. Sua elaboração ocorre 

coletivamente e de modo reflexivo, no qual se considerou a realidade da comunidade 

priorizando melhorias na qualidade de ensino prestado às crianças na Educação Infantil. 

Para promover a participação de toda comunidade escolar, o Centro de 

Convivência e Educação Infantil, utilizou-se de instrumentos tais como: dinâmica, 

questionário, atividade lúdica com uma escuta sensível. 

No primeiro momento, a Gestora Pedagógica da Secretaria de Estado de 

Educação do DF compareceu à instituição para estudo e orientação acerca do processo 

de reelaboração da Proposta Pedagógica já existente. Foi aplicado questionário com 
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todos profissionais da instituição, quais sejam: professores, monitores, serviços gerais, 

cozinheiros, auxiliares de cozinha, secretário escolar, auxiliar administrativo, direção, 

coordenador pedagógico, orientador educacional, psicólogo, porteiro e motorista.  

A aplicação tem como objetivo verificar as concepções teórico-metodológicas que 

fundamentam as práticas pedagógicas, administrativas e avaliar aspectos estruturais e 

organizacionais e pedagógicos da instituição. 

O ano letivo de 2020 foi marcado por profundas mudanças e necessidade de 

adaptação de toda a comunidade escolar devido à pandemia da covid 19. As aulas 

iniciaram presencialmente e posteriormente de maneira remota, através da plataforma 

Google Classroom. Para o ano de 2021, ainda não se pode dar certeza sobre a forma 

de ensino. Contudo, a equipe e a instituição estão preparados para receber nossos 

alunos de forma presencial, remota ou híbrida, de acordo com as orientações da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

Atualmente a instituição se encontra em modo remoto de atendimento por força 

dos decretos relacionados abaixo: 

 41.849 de 27 de fevereiro: 

"Art. 2º Ficam suspensos até o dia 15 de março de 2021, no âmbito do 

Distrito Federal, todas as atividades e estabelecimentos comerciais, 

inclusive: 

[...] 

III - atividades educacionais presenciais em todas as creches, escolas, 

universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada; " 

 41.913 de 19 de março: 

“Art. 25. Fica prorrogada a vigência do Decreto nº 41.849, de 27 de 

fevereiro de 2021, até o dia 28 de março de 2021. 

Art. 26. Revogam-se o Decreto nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021 e o 

Decreto nº41.875, de 08 de março de 2021, a partir de 29 de março de 

2021. 
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Para a participação dos pais ou responsáveis na construção deste documento 

foram utilizados questionários aplicados através do Google Forms. Estes buscaram 

avaliar o grau de satisfação com os serviços da instituição e as mudanças que se fazem 

necessárias, bem como sugestões para estas. Seguem abaixo os gráficos referentes à 

pesquisa de satisfação interna realizada com os pais no ano de 2020 de maneira remota: 
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Já com os alunos, foi realizado um questionário com questões bem objetivas. Foi 

aplicado de maneira remota através de questionário do Google Forms. Através de 

reunião no Google Meet também no Conselho de Classe, foi possível visualizar qual a 

imagem que eles possuem da instituição e o grau de satisfação. 
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2) HISTÓRICO 
 

As Obras Assistenciais Padre Natale Battezi (OAPNB), entidade filantrópica fundada 

em 20 de fevereiro de 1988 com o nome de Obras Assistenciais São Sebastião (OASAS), 

conta com uma diretoria formada por pessoas comprometidas e participantes da 

comunidade Católica da Paróquia São Sebastião – Gama/DF, com sede à Quadra 12 

AE 01 Setor Leste – Gama/DF. 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo destina-se 

à prestação de serviços educacionais à clientela local da cidade do Gama, em período 
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integral, com o intuito de oportunizar às crianças o acesso à uma educação adequada e 

com qualidade social, direcionada aos valores cristãos e de boa convivência. 

A instituição firmou convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Transferência de Renda (SEDEST) no período de 2000 a abril de 2010, o qual priorizava 

o atendimento do cuidar e das atividades socioeducativas dirigidas por monitores e 

auxiliares de sala. Em 2009 a instituição firmou convênio com a Secretaria de Educação 

do Distrito Federal (SEDF) o qual trouxe muitos benefícios no aspecto físico, pedagógico, 

contratação de recursos humanos qualificados, bem como aperfeiçoamento profissional 

e acompanhamento nutricional. 

Destaca-se que no ano de 2009 a 2010 a instituição possuía o convênio com as duas 

Secretarias, sendo em seguida optado por permanecer apenas conveniados com a 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF). Ressalta-se, ainda que 

esta parceria foi importante para aprimoramento e continuidade do atendimento de 

qualidade para a comunidade local. 

No dia 8 de abril de 2014, faleceu o fundador e Diretor Presidente da mantenedora 

Obras Assistenciais São Sebastião, o Pe. Natale Battezzi, assumindo o vice-presidente, 

Senhor Luiz Gonzaga da Silva, até dezembro do respectivo ano.  Em 1° de janeiro de 

2015 é empossado o Senhor Antônio Carlos Nogueira Gomes, como o novo Diretor 

Presidente, após a entidade passa a ser chamada de Obras Assistenciais Padre Natale 

Battezzi, em homenagem ao Fundador. 

Foram realizadas melhorias na estrutura física, com a estruturação de novos 

ambientes para equipe multiprofissional, depósitos (alimentos e pedagógico), playground 

e jardim. Além da manutenção e pintura dos espaços que são realizadas anualmente. 

CNPJ:33.523.945/0001-47 

Endereço: AE 01 Quadra 10/12 Setor Leste Gama DF 

E-mail: nossasenhoradocarmosecretaria@gmail.com  

Telefone: (61) 3032-6776 

Site: www.oapnb.org.br 
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Diretora: Mara Regina Tabatinga de Medeiros 

Coordenador Administrativo: Francisco Nunes da Silva Neto 

Agentes Administrativos: Daniel da Conceição Siqueira, Katia Cilene Sales, Márcia 

Regina da Silva, Marta Rocha Silva 

Secretário Escolar: Louis dos Santos Amorim 

Coordenador pedagógico: Luiz Celson Regis de Souza Junior  

Orientadora Educacional: Letícia Franco de Faria 

Psicóloga: Ana Carolina de Andrade Vieira 

Nutricionista: Joseane Rodrigues de Moraes 

Professores Regentes: Adriene Ramos Siqueira, Andréa dos Santos Saturnino, Andrea 

Veloso Figueredo, Denise Alves Martins Vasconcelos Meneses, Irene de Sousa Chaves, 

Leandro da Silva Lucena, Maria de Lourdes Barbosa de Carvalho, Maria Solange Batista 

de Sousa, Mônica Cristina Silva Queiroz Souza, Pollyana da Silveira Fernandes, 

Rosangela chaves de oliveira, Stefanny Ferreira Teles. 

Monitores: Andreia de Souza Silva, Angélica Leite da Fonseca, Bárbara Alcântara 

Holanda Farias, Cátia De Souza Batista Bezerra, Crislaine Nascimento Silva Martins, 

Dalyon Machado Bezerra, Damiana Tavares da Silva, Fabiana Portela Peres, Fabiana 

Silva Pereira, Jerssy Alves Boaventura, Luciana Coatio dos Santos, Maira Ferreira da 

Silva, Maria de Fátima Neves, Miriam de Souza Silva Bandeira, Natan Alves de Andrade, 

Nathallya dos Santos Ferreira da Silva, Raissa Lopes Alves da Silva, Rayane Pereira de 

Sousa, Sara Viana Pêssego Pinto, Terciane lago Paraguai, Thaís Rezende Alves  

Agentes de Segurança Patrimonial: Fernando Rocha Silva, Jair Santos De Almeida, 

Reginton Silva Arruda 

Agente de Zeladoria: José Edmilson Moraes Lima 

Cozinheiros: Lucas Corrêa Paula, Elisangela Chaves do Nascimento, Katia Duarte Dias 

da Silva 

Serviços gerais: Jurandir Maia Reis, Alex Amaral de Moraes, Maria de Nazare Santana 
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da Silva, Rafael Barbosa da Silva, Shirlene de Jesus Martins de Souza 

Agente de Portaria: Wesley Oliveira Ribeiro 

Motorista: Rhonny Samuell Pereira de Oliveira 

3) DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo entende 

que a família e a escola são as principais instituições responsáveis pelo processo de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança e que são nesses espaços, por meio das 

relações, que aprendem sobre si, sobre o outro e sobre a vida. Assim, a família e a 

escola, cada uma no seu papel, são complementares no processo educativo da criança. 

Considerando esses aspectos, faz-se necessário conhecer também a realidade social, a 

qual essas instituições estão inseridas. Dessa forma, a creche realiza anualmente um 

questionário socioeconômico, com os pais ou responsáveis para melhor conhecimento 

da realidade das famílias. 

Um fato marcante, no perfil familiar dos estudantes, é que as famílias têm ambos 

os pais trabalhando, o que sustenta a necessidade de que seus filhos estejam inseridos 

em instituições de Educação Infantil que lhe ofereçam o cuidar e o educar de forma 

integradora. 

A comunidade a qual a creche está inserida possui em sua proximidade um 

comércio local, uma quadra poliesportiva de uso público e um Centro de Orientação 

Socioeducativa (COSE). 

A instituição percebendo a vulnerabilidade social da comunidade e a grande 

demanda para a pouca oferta de possibilidades na rede social de apoio da comunidade, 

considerou a necessidade de realizar o projeto social Crer & Ser, esse atende crianças 

com idade de 6 a 15 anos. O projeto é desenvolvido pelas Obras Assistenciais Padre 

Natalle Battezzi no contra turno escolar das crianças. São ofertadas as seguintes 

atividades: Informática, reforço escolar, musicalização, balé e artesanato. 

Os educadores ao entrarem em contato, pela primeira vez, com a sua turma, 

observam seus alunos em sua complexidade e atentam-se aos conhecimentos que já 
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possuem, bem como as potencialidades e as fragilidades para que o planejamento se 

adeque às necessidades de cada um. 

As crianças, ao iniciar as atividades na creche, apresentam um interesse maior 

em atividades de conto e reconto de histórias infantis, músicas, manipulação de massa 

de modelar e atividades dentro da roda de conversa (momento, em que as crianças 

compartilham suas experiências), bem como por atividades que promovem o movimento 

corporal, como o jogar bola, o pular, o dançar e outros. Este fato ressalta a importância 

de o trabalho pedagógico estar interligado ao lúdico para promoção da aprendizagem e 

acesso ao conhecimento. 

A relação da família com a creche, como explicitado anteriormente, é fundamental 

para o desenvolvimento e proteção das crianças. Nesse sentido, os educadores e equipe 

pedagógica da instituição consideram importante investir na aproximação e nessa 

relação com os familiares e os responsáveis dos alunos. Nesta perspectiva o Serviço de 

Orientação Educacional (SOE) junto com os professores promovem espaços de 

encontros com as familias dos estudantes. Faz acompanhamento, através de 

atendimentos, das famílias que se encontram em quadro de maior vulnerabilidade social 

e econômica, busca desenvolver estratégias para ajudá-las e quando necessário faz 

encaminhamentos para as redes de apoio. 

Percebe-se que a construção dessa relação se constitui um desafio para a creche, 

visto que muitos responsáveis não participam das atividades propostas. 

Dentre as avaliações realizadas pela instituição está a avaliação nutricional das 

crianças, onde é realizada a pesagem e a mensuração da altura das crianças o que 

possibilita um acompanhamento personalizado para cada indivíduo. Também é 

solicitado aos pais que caso o aluno tenha alguma necessidade específica alimentar, 

devem apresentar um laudo médico à instituição, para que sejam realizadas as 

adaptações na elaboração do cardápio de acordo com a necessidade nutricional 

apresentada. 

4) FUNÇÃO SOCIAL – MISSÃO 
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O Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo entende 

que a educação é um instrumento de promoção humana, cuja proposta educativa visa o 

desenvolvimento integral da criança através de atividades lúdicas. 

 

Acreditamos que educação é um processo de parceria, em que a família e a 

instituição precisam estar alinhadas a um mesmo objetivo, tornando-se imprescindível a 

participação de todos envolvidos no processo pedagógico. 

 

Eis, portanto, a nossa missão: Promover uma melhor qualidade de vida, por meio 

de uma educação com qualidade social, gratuita e pautada em valores cristãos de 

fraternidade, igualdade e respeito ao próximo, realizando ações no âmbito familiar a fim 

de contribuir para o desenvolvimento saudável da criança. 

5) PRINCÍPIOS 
  

 
A Educação Infantil por ser o primeiro contato que a criança tem com a escola 

deve possuir um ambiente acolhedor, provedor de experiências criativas e despertar o 

prazer pelo aprender. Cumprindo assim, as funções tão características desta etapa que 

é: cuidar e educar, brincar e interagir. 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo é uma 

Instituição parceira da Secretaria de Estado de Educação do DF e tem como fundamento 

do seu Projeto Político Pedagógico a percepção da criança como sujeito histórico e 

transformador de sua realidade, consideramos a importância de contribuirmos com a 

formação de pessoas éticas, fraternas, que respeitem o próximo.  Para isso, acreditamos 

que o desenvolvimento deve ser trabalhado em uma perspectiva de integralidade: físico, 

afetivo, cognitivo, social e motor, seguindo os princípios do Currículo em Movimento da 

Educação Infantil: 

a. Políticos - referem-se à necessidade de garantia dos direitos de cidadania das 

crianças, o exercício da criticidade e do respeito à democracia. Nesse sentido, a 

instituição trabalha esses princípios por meio das “rodinhas de conversa” em que 
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são abordadas as regras de convivência, incentivada a participação e expressão 

das crianças; dos projetos como a Plenarinha que abordam os direitos da criança, 

como direito ao brincar, o Mascote, no qual a criança leva para casa um boneco 

e cuida juntamente com a família desse durante o fim de semana, trabalhando 

assim o cuidado consigo e com o outro. 

b. Éticos - acredita-se que a interação entre os alunos é fator de enriquecimento e 

ampliação do processo individual de aprendizagem, bem como para a cooperação 

e a formação pessoal, tão necessários para a construção de valores que 

sustentam o convívio social. Objetiva-se semear valores de amor, justiça, paz, 

respeito ao próximo; bem como a promoção do bem-estar físico, social e mental, 

autonomia, responsabilidade, solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio 

ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. A instituição 

trabalha o princípio ético nas relações cotidianas estabelecidas na instituição, no 

incentivo ao respeito e cuidado com os colegas, por meio de histórias, da 

cooperação na organização dos espaços comuns a todos, na partilha dos 

materiais, brinquedos e no respeito as necessidades de cada um.     

c. Estéticos - considera-se que o principio incentivo a criatividade, a sensibilidade e 

as manifestações artísticas são fundamentais no desenvolvimento da criança. O 

ato de brincar e desenhar permite a manifestação dos sentimentos e da 

compreensão da criança sobre o mundo, incentivando assim sua expressão 

artística. Para Gohn (2005), a educação não-formal possibilita a criação de novos 

conhecimentos, fornecendo o desenvolvimento da criatividade. Os projetos e 

atividades desenvolvidos na instituição, como passeios, teatro, cinema, 

musicalização e as relações estabelecidas entre as diversas áreas do 

conhecimento promovem um enriquecimento e amplia as referências culturais da 

criança possibilitando que essa possa encontrar novas linguagens para se 

expressar artísticamente e perceber a realidade. 

5.1  PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 
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• Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a 

intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes 

campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam 

articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma de 

contribuição para a melhoria da qualidade da educação.  

• Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola 

deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas de 

ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da 

escola. A transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de 

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

alunos e da comunidade.  

• Diálogo Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na qualidade da 

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

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

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

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

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

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

resgatando tradições e culturas populares.  

• Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade 

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

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

de festa, centros e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, associações, 

posto de saúde, clubes, entre outros, envolvendo múltiplos lugares e atores. A educação 

se estrutura no trabalho em rede, na gestão participativa e na corresponsabilização pelo 

processo educativo. Torna-se necessário enfrentar o desafio primordial de mapear os 

potenciais educativos do território em que a escola se encontra, planejando trilhas de 

aprendizagem e buscando uma estreita parceria local com a comunidade, sociedade civil 

organizada e poder local, com vistas à criação de projetos socioculturais significativos e 

ao melhor aproveitamento das possibilidades educativas.  
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• Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e 

informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as 

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

rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando. 

Nessa ambiência favorável ao diálogo, o professor não está sozinho, faz parte da equipe 

da escola e da rede de ensino. 

5.2  PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS DO CURRÍCULO INTEGRADO 
 

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

de onde se fala e dos princípios que a orientam. Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir 

e expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações, 

interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios orientadores são: teoria e 

prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. Esses princípios são centrais nos 

enfoques teóricos e práticas pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em articulação 

a múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar. 

• Princípio da unicidade entre teoria e prática 

Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, 

devemos privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e 

aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos 

constantes ao raciocínio, problematização, questionamento, dúvida. O ensino que articula teoria e 

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

de objetivos, reflexão sobre as ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se 

pensam as atividades. Do professor, especificamente, exige a abertura para o diálogo e a disposição 

para repensar cotidianamente a organização da aula (SILVA, 2011), com a clareza do Para que 

ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar? 

• Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização 

A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de um currículo 

integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes 
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disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das partes que ligam as diferentes 

áreas do conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a fragmentação do conhecimento e 

do pensamento. A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos 

conhecimentos e procedimentos didáticopedagógicos, propiciando relação entre dimensões do 

processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). O professor que integra e contextualiza 

os conhecimentos de forma contínua e sistemática contribui para o desenvolvimento de 

habilidades, atitudes, conceitos, ações importantes para o estudante em contato real com os espaços 

sociais, profissionais e acadêmicos em que irá intervir. A organização do processo de ensino-

aprendizagem em uma situação próxima daquela na qual o conhecimento será utilizado, facilita a 

compreensão e favorece as aprendizagens dos estudantes. 

• Princípio da Flexibilização 

Em relação à seleção e organização dos conteúdos, este Currículo define uma base comum, 

mas garante certa flexibilidade para que as escolas, considerando seus projetos político-

pedagógicos e as especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho com outros 

conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes. A flexibilidade 

curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de produção dos 

conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, para atender as 

novas demandas de uma sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e 

criativos. Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo 

entre os diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper 

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

5.3  PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

O sistema educacional tem a competência de propiciar recursos e meios capazes de atender 

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

condições de desenvolvimento e de aprendizagem, segundo os seguintes princípios:  

 respeito à dignidade humana;  

 educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de 

comprometimentos que possam apresentar; 
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  direito à igualdade de oportunidades educacionais;  

 direito à liberdade de aprender e de expressar-se; e  

 direito a ser diferente. 

6) MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 
 

A missão dessa unidade de ensino é oferecer uma educação de qualidade, 

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

protagonismo estudantil, favorecendo o desenvolvimento integral dos educandos para 

que eles possam agir construtivamente na transformação social do seu meio e da 

sociedade. 

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

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

didáticas diversificadas. 

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

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

social e de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a 

universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso 

escolar de todos os estudantes, preparando-os para a vida. 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo entende 

que a educação é um instrumento de promoção humana, cuja proposta educativa visa o 

desenvolvimento integral da criança através de atividades lúdicas. 

Acreditamos que educação é um processo de parceria, em que a família e a 

instituição precisam estar alinhadas a um mesmo objetivo, tornando-se imprescindível a 

participação de todos envolvidos no processo pedagógico. 

Eis, portanto, a nossa missão: Promover uma melhor qualidade de vida, por meio 

de uma educação com qualidade social, gratuita e pautada em valores cristãos de 

fraternidade, igualdade e respeito ao próximo, realizando ações no âmbito familiar a fim 
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de contribuir para o desenvolvimento saudável da criança. 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo tem os 

seguintes objetivos na Educação Infantil, de acordo com os níveis educacionais 

propostos pela Lei de Diretrizes e Base da Educação: 

 

 Desenvolver a criança em seu aspecto intelectual, social, físico, psicológico, 

complementando a ação da família e da comunidade, oportunizando vivências 

que favoreçam o crescimento global e harmônico do educando; 

 

 Desenvolver a capacidade do diálogo, como forma de mediar conflitos e de 

tomada de decisões coletivas, posicionando-se frente a sua realidade, de maneira 

crítica, responsável e construtiva; 

 

 Estimular a formação integral do aluno, tornando-o um ser consciente, livre, 

integrado e participativo na construção de conhecimento, em consonância com os 

princípios da Educação Nacional; 

 

 

 Viabilizar a integração escola-família-comunidade, favorecendo o 

desenvolvimento de aptidões intelectuais estéticas e criativas dos alunos, através 

de um processo participativo, coerente e responsável; 

 

 Promover o aprimoramento moral, cultural, ecológico, compreendendo os direitos 

e deveres da pessoa humana, contribuindo para o desenvolvimento de suas 

potencialidades; 

 

 

 Oportunizar a participação e integração de membros da comunidade escolar, 
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direção, coordenador, professoras, monitores, alunos e famílias, unindo todos os 

segmentos em um único objetivo: O desenvolvimento integral do ser humano e a 

sua convivência harmônica. 

7) FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  
 

A Constituição Federal de 1988 representa um marco no decorrer da história da 

educação brasileira no que se refere à relevância da gestão democrática nas instituições 

de ensino, ao defender no artigo 206, incisos III e VI, alguns princípios orientadores, tais 

como: a gestão democrática dos sistemas de ensino público; a igualdade de condições 

para acesso e permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; a valorização 

dos profissionais do ensino e a garantia de padrão de qualidade. 

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

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

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

Político Pedagógico (PPP), assim como os docentes não apenas incumbir-se-ão de 

participar da elaboração do PPP, como elaborarão e cumprirão o plano de trabalho, 

zelando pela aprendizagem dos educandos. 

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

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

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

dos profissionais da educação na elaboração do PPP da escola. Também respeitarão a 

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

habilidades essenciais à formação dos educandos no decorrer da Educação Básica, 

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

dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, assim como os PPPs de 

todas as unidades escolares públicas e privadas voltadas à Educação Infantil, ao Ensino 

Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e ao Ensino Médio em todo país. 
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Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos e estéticos 

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

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, considerando não apenas 

a implementação Projeto Político Pedagógico, mas também às vivências desenvolvidas 

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

competências essenciais para a organização do trabalho pedagógico nas instituições de 

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

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

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

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

cooperação; responsabilidade e cidadania). 

Dessa forma, para a elaboração do PPP da escola, precisa-se considerar as 

competências apresentadas, assim como a participação da comunidade escolar, um dos 

fundamentos expostos na perspectiva da Gestão Democrática, inclusive na Lei 

4.751/2012, que ressalta a importância da participação dos diversos sujeitos sociais que 

compõem a realidade, os contextos e as demandas reais da escola. 

Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de um PPP que implemente 

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

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

em prol do desenvolvimento dos nossos educandos que se constituem enquanto 

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

constituírem como agentes de transformação social, conforme proposto no Currículo em 

Movimento. 

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

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

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

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

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, entre outros documentos 

norteadores que embasarão a fundamentação teórico-metodológica do PPP das 

unidades escolares do Distrito Federal. Dessa forma, o Currículo em Movimento está 
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arraigado de pressupostos básicos inerentes a essa abordagem, dentre eles: as teorias 

críticas e pós-críticas, a concepção e os princípios de educação integral, a psicologia 

histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, o currículo integrado, os eixos 

transversais e a concepção da avaliação para as aprendizagens e não avaliação das 

aprendizagens - formativa. 

Assim, o PPP da unidade escolar fundamentar-se-á na organização do trabalho 

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

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

inclusiva. 

Sabe-se que o Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o objetivo 

de construir uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento pleno dos 

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

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

associadas às demandas e às especificidades inerentes à comunidade escolar, 

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

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

escolar. 

O Centro de Convivência e Educação Nossa Senhora do Carmo orienta-se 

principalmente pelos referenciais da Pedagogia Histórico Crítica e da Psicologia Histórico 

Cultural. Essa concepção teórico-metodológica compreende que o homem é um ser 

social, constituído a partir de uma realidade social, econômica e cultural. Nesse sentido, 

o homem se forma por meio das relações entre seres humanos e natureza.                                      

Essa concepção entende que o sujeito exerce um papel ativo sobre mundo, 

considerando que esse é transformado da mesma maneira que transforma a realidade. 

Assim, a escola e a educação têm um compromisso na construção de cidadãos que 

participam na contrução de uma sociedade democrática. O trabalho educativo é o de 

propiciar os conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, buscando 

momentos propícios e maneiras favoráveis para favorecer a aquisição por parte das 

crianças dos conteúdos relacionadas ao mundo do trabalho, possibilitando a 

emancipação humana e a transformação da realidade.   
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O processo pedagógico é descrito por João Luiz Gasparin como: 

“O processo pedagógico deve possibilitar aos educandos, 

através do processo de abstração, a compreensão da essência dos 

conteúdos a serem estudados, a fim de que sejam estabelecidas as 

ligações internas específicas desses conteúdos com a realidade 

global, com a totalidade da prática social e histórica. Este é o caminho 

por meio do qual os educandos passam do conhecimento empírico ao 

conhecimento teórico-científico, desvelando os elementos essenciais 

da prática imediata do conteúdo e sintundo-o no contexto da totalidade 

social. ” 

A principal função da instituição educativa é a de garantir aprendizagem e apoiar 

os processos de desenvolvimento da criança. Para a realização de tal tarefa, é 

fundamental o conhecimento da prática social de cada estudante. Esse reconhecimento 

da prática social é importante para a construção de uma aprendizagem significativa. É 

essa valorização da singularidade e especificidade de cada aluno que possibilita a 

construção de uma educação inclusiva e diversificada, em que o educador parte da 

realidade de cada aluno para organizar os meios mais adequados de apoiar o processo 

de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Destaca-se que o protagonismo da 

criança é essencial nesse processo de formação de sujeitos sociais atuantes sobre a 

realidade.  

   O Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo segue o 

Calendário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do DF e baseia-se no Currículo 

em Movimento da Educação Básica-Educação Infantil. Este documento parte de uma 

abordagem por campos de experiências, onde as práticas pedagógicas devem ter a 

intencionalidade por prioridade, levando em consideração que a aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças se dão através de experiências cotidianas; isso possibilita 

um trabalho interdisciplinar e uma compreensão global da criança na Educação Infantil.  

  Para Forest e Weiss (s/a), o cuidar envolve tanto os aspectos afetivos quanto os 

aspectos da saúde, alimentação e biológicos. De acordo com esses autores, para cuidar 

é necessário estar comprometido e ser solidário com o outro, isso, significa interessar-

se pelo que a criança pensa, sente, e principalmente valorizar suas habilidades e 
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capacidades. O educar perpassa todas as práticas pedagógicas pautadas nos valores 

de respeito e aceitação do outro com suas diferenças. Educar é tornar acessível parte 

da grande diversidade cultural e trazer sua significação para o meio.  

 A escola possui um papel crucial na formação da cidadania centralizado no 

processo democrático, propiciando ações que promovam o crescimento do aluno como 

cidadãos ativos e participativos, entretanto, precisa-se aceitar que mesmo as crianças 

menores deveriam ter a oportunidade de expressar suas opiniões e participar das 

decisões (GOLDSCHMIED & JACKSON, 2006, p. 24). 

 Nesse processo, a criança é levada a se reconhecer como ser no mundo capaz 

de gerar ações transformadoras sobre este, sendo sua participação no desenvolvimento 

das atividades constantemente incentivado. Para isso, é necessário englobar uma 

Educação em e para os Direitos Humanos. 

  Nesse sentido, considera-se que as práticas educativas desenvolvidas no Centro 

de Convivência e Educação Nossa Senhora do Carmo partem desses pressupostos; a 

rotina e os processos educativos desenvolvidos com as crianças consideram o 

protagonismo e a importância de formar sujeitos que atuem de maneira ética sobre a 

realidade, seguindo os princípios da cidadania e respeito ao próximo. Assim, destaca-se 

que diversos momentos na rotina da creche são desenvolvidos com essa intenção, 

como, por exemplo, as rodas de conversa e os combinados de convivência estabelecidos 

com as crianças no primeiro momento das atividades são fundamentais nesse processo. 

  A partir de recursos lúdicos, como figuras e músicas, os professores junto com a 

turma definem regras de convivência que garantem a proteção, o cuidado e incentivam 

o estabelecimento de relações sociais pautadas no respeito. Essa prática da roda de 

conversa e combinados propicia que as crianças se percebam como parte integrante do 

coletivo e participem ativamente desse processo social. Destaca-se a valorização da 

autonomia dos alunos por meio do incentivo de diversas atividades que envolvem o 

autocuidado e a alimentação. A proposta dos “cantinhos pedagógicos” adotada pela 

instituição também busca trabalhar o protagonismo, a autonomia, a criatividade e a 

aprendizagem mobilizadora e significativa por meio da organização de espaços 

diferentes e estimulantes de aprendizagem. Os espaços são organizados de maneira 
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adequada e acessível, possibilitando a criança desenvolver sua criatividade e a interagir 

com as diferentes propostas. Considera-se que tais espaços possibilitam a criança 

experienciar de maneira dinâmica à vivência cultural e social a qual ela está inserida.   

  Dessa maneira, acredita-se que a perspectiva teórica adotada possibilita uma 

compreensão sobre a aprendizagem que auxilia o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico realizado pela instituição.  

8) ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

8.1 PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA; 
 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 
PÚBLICO 

CRONOGRAM

A 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Orientar e coordenar a 

participação dos 

docentes nas fases de 

elaboração, execução, 

implementação, e 

avaliação da Proposta 

Pedagógica; 

Organizar a realização 

do conselho de classe; 

Estimular e acompanhar 

o trabalho com os 

docentes na 

implementação das 

Diretrizes e documentos 

norteadores da SEEDF;   

Acompanhar e orientar 

as atividades de 

- Atuar nas 

Coordenações 

coletivas com 

docentes 

(Professores e 

Monitores); 

- Estimular a 

participação do 

preenchimento 

dos 

questionários 

Institucionais; 

- Propor e 

incentivar aos 

professores e 

monitores 

momentos de 

 

Equipe 

Multidisciplinar 

 

Equipe de 

executores 

SEEDF 

 

Estudantes 

 

 

Professores 

e Monitores 

 

 

Diariamente a 

Coordenação 

Pedagógica 

com 

professores; 

 

Semanalmente 

Coordenação 

Pedagógica 

com Monitores 

 

 

 

 

Planejamentos 

Pedagógicos e 

documentos 

de avaliação; 

Questionário 

Social e 

Institucional; 

Conselho de 

Classe 

avaliativo; 

Relatório 

Diagnostico de 

Avaliação 

(RDIA); 

Pontuações e 

rodas de 
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professores e 

monitores;  

Supervisionar o registro 

do diário de classe, 

registo de atividades 

desenvolvidas no 

vespertino (registro 

independente) e 

documentos de 

avaliação vigente que 

registra as atividades, 

aprendizagens e 

desenvolvimento das 

crianças; 

 

 

Formação no 

período de 

coordenação; 

- Promover por 

meio de 

pesquisas, 

estudos 

individuais e em 

equipes e 

oficinas 

pedagógicas; 

- Estimular a 

participação e 

propiciar o uso 

de tecnologias e 

informação no 

âmbito da 

instituição. 

 conversas nas 

formações e 

coordenações 

pedagógicas.  

 

8.2   Estrarégia de Valorização e Formação Continuada dos Profissionais da 
Educação; 
O processo de ensino-aprendizagem engloba todos os profissionais pertencentes 

ao ambiente, não é algo apenas voltado para o aluno, portanto, a qualificação profissional 

é uma estratégia institucional que visa o aperfeiçoamento e atualização de toda a equipe, 

com caráter permanente e contínuo. Através dela os profissionais são estimulados a 

ressignificar as experiências vividas, por meio de diferentes modalidades: 

I. Encontros Pedagógicos, relativos a conteúdos e saberes tendo em vista a 

formação permanente do corpo docente; 

II.  Participação em cursos, congressos e eventos de capacitação promovidos pela 

comunidade; 

III. Reuniões de estudo, de forma sistemática, com leituras de textos atuais e temas 

variados. 
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8.3  METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS 
 

 As práticas educativas desenvolvidas no Centro de Convivência e Educação Nossa 

Senhora do Carmo partem desses pressupostos; a rotina e os processos educativos 

desenvolvidos com as crianças consideram o protagonismo e a importância de formar 

sujeitos que atuem de maneira ética sobre a realidade, seguindo os princípios da 

cidadania e respeito ao próximo. Assim, destaca-se que diversos momentos na rotina da 

creche são desenvolvidos com essa intenção, como, por exemplo, as rodas de conversa 

e os combinados de convivência estabelecidos com as crianças no primeiro momento 

das atividades são fundamentais nesse processo. 

  A partir de recursos lúdicos, como figuras e músicas, os professores junto com a 

turma definem regras de convivência que garantem a proteção, o cuidado e incentivam 

o estabelecimento de relações sociais pautadas no respeito. Essa prática da roda de 

conversa e combinados propicia que as crianças se percebam como parte integrante do 

coletivo e participem ativamente desse processo social. Destaca-se a valorização da 

autonomia dos alunos por meio do incentivo de diversas atividades que envolvem o 

autocuidado e a alimentação. A proposta dos “cantinhos pedagógicos” adotada pela 

instituição também busca trabalhar o protagonismo, a autonomia, a criatividade e a 

aprendizagem mobilizadora e significativa por meio da organização de espaços 

diferentes e estimulantes de aprendizagem. Os espaços são organizados de maneira 

adequada e acessível, possibilitando a criança desenvolver sua criatividade e a interagir 

com as diferentes propostas. Considera-se que tais espaços possibilitam a criança 

experienciar de maneira dinâmica à vivência cultural e social a qual ela está inserida.  

8.4   ORGANIZAÇÃO DE TEMPOS E ESPAÇOS 
 

O Centro de Convivência e educação Infantil Nossa Senhora do Carmo atende a 

faixa etária de 2 a 3 (dois a três) anos completos ou a completar conforme legislação 

vigente e com a seguinte enturmação: 

Maternal I: a partir de 2 anos de idade. 
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Maternal II: a partir de 3 anos de idade. 

As turmas no ano de 2020 foram divididas em seis turmas de maternal I, na qual 

cada sala conta com um professor disponível e dois monitores; seis turmas de maternal 

II, na qual em cada sala há um professor e um monitor.Temos como apoio de sala três 

monitores volantes, que servem como suporte dentro da rotina escolar.  A organização 

continua com a mesma estrutura, sendo que o trabalho continua de forma remota. 

A educação infantil é ofertada em regime anual, com inserção por idade conforme 

preconizado na legislação educacional brasileira, perfazendo no mínimo duzentos dias 

letivos, compreendendo no mínimo oitocentas horas de efetivo trabalho escolar. Oferece 

atendimento na Educação Infantil em período integral, de 7h30 as 17h30, de segunda a 

sexta-feira. 

8.5  INCLUSÃO 
 

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todas as etapas 

e modalidades da Educação Básica. Fundamenta – se nos princípios da equidade, do 

direito à dignidade humana, da educabilidade de todos os seres humanos, 

independentemente de comprometimentos que possam apresentar, no direito à 

igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de aprender, de expressar-se e 

no direito a ser diferente. Prevê a formulação de políticas públicas educacionais 

reconhecedoras da diferença e da necessidade de condições distintas para a efetivação 

do processo educacional. 

Desse modo, a Educação Especial pressupõe a garantia do atendimento educacional 

especializado, também, às crianças matriculadas nas Instituições Educacionais 

Parceiras, e estas devem receber acompanhamento para sua necessidade por meio da 

disponibilização de recursos e serviços e da orientação de profissionais, famílias e 

comunidade quanto aos seus usos, no processo de ensino e de aprendizagem.  

Nesse sentido, o Centro de Convivência e Educaçaõ Infanril Nossa Senhora do Carmo 

está em concordância com a legislação vigente quanto ao atendimento às pessoas com 

deficiência. Assim, devem garantir a eliminação de barreiras arquitetônicas, físicas e 
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atitudinais, além de promover a oferta de atendimento educacional que considere as 

especificidades de cada criança. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – SOE 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Atender à comunidade 

escolar com 

urbanidade, 

cordialidade, presteza 

e eficiência; 

Buscar alternativas de 

resoluções de 

problemas, por meio 

de habilidades 

comunicativas e 

cooperativas; 

Executar, incentivar e 

orientar os educadores 

para o 

desenvolvimento de 

estratégias 

relacionadas e ensino 

especifico para as 

crianças; 

Executar e orientar 

pais e familiares em 

relação aos aspectos 

que interfiram 

diretamente nas 

atividades; 

Promover articulação 

com os com as 

famílias e ou 

responsáveis e a 

comunidade, criando 

- Orientar e 

acompanhar as 

famílias/responsávei

s sobre as questões 

relacionados às 

faltas e ao 

desenvolvimento das 

crianças; 

- Acompanhar o 

processo de 

desenvolvimento das 

crianças e aplicar na 

coordenação para os 

docentes; 

- Organizar os 

registros 

pedagógicos 

referente as 

crianças; 

- Buscar conhecer a 

comunidade escolar, 

identificando suas 

possibilidades 

concretas, seus 

interesses e 

necessidades; 

- Identificar e 

encaminhar crianças 

que apresentem 

queixas escolares, 

Agentes 

externos de 

diversas 

áreas; 

 

Conselho 

Tutelar 

Estudantes 

Famílias e 

responsáveis  

Profissionais 

Atendimentos 

realizados 

semanalmente 

em acordo 

com a 

demanda (pais 

e 

responsáveis 

e 

profissionais) 

 

 

As demais 

ações são 

realizadas de 

acordo com o 

calendário 

anual. 

Conselho de 

Classe  

participativo; 

 

Pesquisa de 

satisfação 

anual com a 

comunidade 

escolar; 

 

Reuniões e 

atendimentos 

registrados 

em Ata 

própria; 
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processo de 

integração da 

sociedade com a 

Instituição; 

Realizar 

projetos/ações que 

forneçam a melhoria 

do processo de 

integração, ensino e 

aprendizagem; 

 Encaminhar aos 

serviços e órgãos 

específicos, os casos 

de crianças vítimas de 

violência ou de maus 

tratos. 

incluindo dificuldades 

comportamentais ou 

outros que interfiram 

no desenvolvimento 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

9.1  DAS APRENDIZAGENS; 
 

“[...] a criança não é um adulto em miniatura. Ela modela sua própria cultura primitiva; 

embora não possua a arte da escrita, ainda assim escreve; e ainda que não possa contar, 

ela conta, todavia.”                 

(LURIA, 1989, p. 102). 

 
 

A avaliação na educação infantil não tem por objetivo a classificação e a seleção, 

centra-se principalmente na compreensão do processo de desenvolvimento do aluno 

com o intuito de construir possibilidades de acompanhamento do trabalho pedagógico 

realizado junto às crianças.   
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O professor assume o papel de mediador, questionador e investigador, 

promovendo uma ressignificação das experiências vivenciadas pelas crianças gerando 

avanços na aprendizagem. Com o compromisso de criar um ambiente facilitador de 

criação e descoberta, capaz de fomentar a construção do conhecimento através da 

exploração do meio. 

A avaliação considera a particularidade de cada criança, de acordo com as suas 

habilidades, desenvolvimentos e dificuldades. Este acompanhamento é contínuo e 

permanente. É a observação contínua do que a criança vai adquirindo ao realizar 

atividades motoras, pedagógicas e sócio-afetivas com autonomia. Destaca-se também 

a avaliação do ambiente educativo, das atividades e dos projetos realizados com o 

objetivo de modificar ou adequar de acordo com as necessidades das crianças. Deste 

modo, avaliar envolve considerar aspectos relacionados às atividades, aos 

planejamentos, ao ambiente educativo e à singularidade de desenvolvimento de cada 

aluno para que assim se torne possível repensar e criar novas possibilidades de 

aprendizagem.  

Alguns aspectos observados são a interação, participação, autonomia, identidade 

pessoal, linguagem, entre outros. De acordo com o Referencial Curricular Nacional da 

Educação Infantil (RCNEI), para que as aprendizagens infantis ocorram, é preciso que o 

professor considere na organização do trabalho educativo a interação com as crianças 

em situações diversas como fator de promoção da aprendizagem, do desenvolvimento 

e da capacidade de relacionar os conhecimentos prévios sobre os assuntos abordados, 

uma vez que para a construção de uma aprendizagem significativa é necessário partir 

do conhecimento prévio do aluno sobre o tema a ser trabalhado e relacionar suas idéias 

aos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade.   

Um exemplo da participação ativa das crianças é o Conselho de Classe, no qual 

elas opinam ativamente sobre os aspectos que envolvem a rotina escolar. Através de 

estratégias lúdicas e simples, conseguem expressar seu sentimento em relação às 

pessoas, ambientes e atividades que perpassam seu cotidiano na instituição. 

De acordo com as Diretrizes de Avaliação da SEEDF, a aprendizagem está 

sempre em movimento e o mesmo ocorre com a avaliação, que caminha lado a lado com 

as aprendizagens. A avaliação requer ainda a observação de elementos estruturantes e 
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fundamentais que vão ao encontro dos objetivos que constam no Currículo em 

Movimento do Distrito Federal. 

A avaliação formativa na educação infantil é direcionada para o acompanhamento 

do desenvolvimento infantil: os aspectos motores, socioafetivos e cognitivos. Nessa fase 

de aprendizagem, observam-se os progressos alcançados pela criança, considera-se 

que o erro é fundamental nesse processo de aprendizagem, visto que o erro possibilita 

a construção de conhecimento por parte do aluno. 

Além da observação sistemática é realizado o registro em caderno de campo, o 

registro das observações individuais em diário de classe, o portifólio que não é 

meramente um instrumento de coletânea das atividades desenvolvidas pelos alunos, 

mas constitui-se de dados alusivos ao processo de desenvolvimento do aluno e o 

caderno de desenho que se configura como instrumento para compreender a 

expressividade da criança e a sua compreensão sobre a realidade. 

A avaliação do desenvolvimento do aluno é formalizada semestralmente por meio 

do Relatório Descritivo Individual do Aluno (RDIA), portanto, “(...) a forma final de registro 

da avaliação de cada criança será apenas uma síntese de tudo o que se observou 

cuidadosamente sobre ela. ” (SMOLE, 2003, p.178). Esse relatório é apresentado 

semestralmente aos pais ou responsáveis. 

Diante da pandemia do novo coronavírus, na modalidade remota, a avaliação é 

realizada através de vídeos e fotos postados na plataforma Google Classroom, de 

chamadas de vídeo realizadas através do Google Meet e Whatsapp e das atividades 

impressas realizadas pelas crianças. Dando continuidade no ano de 2021, as atividades 

realizadas seguem pelos mesmo aplicativos ultilizados no ano de 2020. 
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Instituição Educacional: OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI – 

NOSSA SENHORA DO CARMO – GAMA - DF 

Etapa: EDUCAÇÃO INFANTIL 

Módulo: 40 SEMANAS – 200 DIAS LETIVOS 

Regime: ANUAL 

 

 

 

DIREITO DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

CRECHE 

MATERNAL 

1 

MATERNAL 2 

1A 

1B 

1C 

1D 

1E 

2A 

2B 

2C 

2D 

2E 

Conviver  

Brincar 

Participar 

Explorar 

Expressar 

Conhecer-se 

O eu, o outro e o nós; 

Corpo, gestos e 

movimentos; 

Traços, sons, cores e 

formas; 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação; 

Espaços, tempos, 

quantidades, 

relações e 

transformações;  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

CARGA HORÁRIA TOTAL ANUAL (EM HORAS)   

OBSERVAÇÕES: 

1- Horário de funcionamento da instituição: 6:30hs - 18:00hs 

2- Jornada, turno, horário das aulas: Integral 7:30hs -  17:30hs 

3- Os horários conatates dos itens enumerados, 1 e 2, podem sofrer alterações 
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para adequeção da organização pedagógica da instituição educacional, no 

inicio de cada ano letivo, observada a carga horária aprovada.  

 

 

 

9.2  INSTITUICIONAL 
 

A participação dos sujeitos no processo de avaliação da Proposta Pedagógico se 

concretiza através de reuniões, questionários e aplicação de dinâmicas. Com os pais 

e/ou responsáveis são realizadas reuniões semestrais para preenchimento de 

questionários de múltipla escolha sobre a Instituição no geral (infraestrutura, 

profissionais, atendimento etc.) e também são relizadas rodas de conversa, nas quais 

são coletadas as sugestões. 

Com os docentes são realizados acompanhamento e autoavaliação do desempenho; 

rodas de conversa para compreensão das percepções sobre infância, desenvolvimento 

e processo de aprendizagem; e dinâmica para verificar a percepção sobre a instituição. 

Com os alunos são utilizadas atividades de desenho e rodas de conversas, para coletar 

informações como a instituição é percebida por esses. 

  Os resultados obtidos serão analisados pela equipe pedagógica, para revisão das 

ações, metodologias e objetivos, proporcionando momentos de reflexão, 

aperfeiçoamento ou até exclusão de algumas ações caso seja necessário. 

Após todo este processo, é necessário a divulgação e o fácil acesso à Proposta 

Pedagógica e ao Regimento Interno desta instituição, para que as famílias tenham 

conhecimento das principais concepções que o corpo institucional segue quanto ao 

currículo escolar, de forma a poderem acompanhar e avaliar a sua implementação. A 

divulgação ocorrerá mediante a primeira reunião de pais no início do ano, sendo 

apresentados os principais tópicos destes documentos e possibilitado uma cópia na 

Secretaria para que possa ter acesso quando necessário.   

A avaliação visa uma prática voluntária do diálogo entre pais, educadores e 

direção, aprimorando os interesses e convicções do grupo numa prática pedagógica que 
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promova uma gestão democrática de caráter emancipatório, desejando assim, a 

transformação em mudanças qualitativas nas ações desenvolvidas pela Instituição. 

10) ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

As aprendizagens se dão a partir do protagonismo das crianças dentro do seu 

processo de ensino, bem como através das relações, do brincar e de atividades 

problematizadoras. Assim, conforme orientações do Curriculo em Movimento da 

Educação Infantil, a organização curricular e construída de forma que os objetivos de 

aprendizagem sejam desenvolvidos de forma integrada para que se obtenha o 

desenvlvimento de forma integral da criança. 

A SEEDF adota como Eixos Integradores do Currículo estes elementos basilares 

do trabalho educativo com as crianças: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. Tais eixos 

precisam ser considerados juntamente com os Eixos Transversais do Currículo em 

Movimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

10.1 EIXOS INTEGRADORES 
 

EDUCAR E CUIDAR: O ato educativo diz respeito não apenas à apropriação do 

patrimônio cultural da humanidade, expresso nas artes, ciências, tecnologias, tradições, 

acesso ao qual as crianças efetivamente têm direito, mas, na Educação Infantil, todas as 

ações se prestam a educar, a apresentar suas tradições culturais às novas gerações e 

inseri-las na sua sociedade. As crianças aprendem como se alimentar, repousar, 

higienizar-se, vestir-se, interagir no seu meio social. Daí a necessidade de que as ações 

pedagógicas, na instituição que atende à Educação Infantil, sejam planejadas, tenham 

intencionalidade e partam de situações reais do cotidiano. Quando as crianças são 

cuidadas, aprendem também a cuidar de si, dos outros, dos ambientes, dos animais, da 

natureza. Portanto, educar e cuidar são ações indissociáveis. O ato de cuidar vai além 

da atenção aos aspectos físicos, e educar é muito mais do que garantir à criança acesso 
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a conhecimentos, experiências e práticas sociais: “ações como banhar, alimentar, trocar, 

ler histórias, propor jogos e brincadeiras e projetos temáticos para se conhecer o mundo 

são proposições de cuidados educacionais, ou ainda, significam uma educação 

cuidadosa” (BARBOSA, 2009, p. 70). O cuidado é, portanto, uma postura ética de quem 

educa. 

BRINCAR E INTERAGIR: Na Educação Infantil, as aprendizagens ocorrem em 

meio às relações sociais, tendo em vista que, a partir delas, a criança interage tanto com 

crianças da mesma faixa etária e de outras idades quanto com os adultos, o que 

contribuirá efetivamente. Ressalta-se que as interações se estabelecem nas relações 

sociais, desde o nascimento, por meio de comunicação gestual, corporal e verbal. 

Constituem-se como possibilidades de ouvir o outro, de conversar e trocar experiências 

e de aprender coletiva e colaborativamente. 

EIXOS TRANSVERSAIS 

O Currículo em Movimento elege como eixos transversais: Educação para a 

Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a 

Sustentabilidade. 

Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, 

focando temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em regra geral, são 

deixados à margem do processo educacional (SANTOMÉ, 1998). 

No final do ano letivo é feita uma coordenação com toda à equipe pedagógica, 

com o propósito de discutir novas propostas e para elaboração das Unidades Didáticas 

com os objetivos de aprendizagem a serem alcançados dentro de cada. Destaca-se que 

as unidades didáticas são dinâmicas, dessa forma, quando necessário no decorrer do 

ano são avaliadas e se preciso são feitas adequações para que se tenha êxito no trabalho 

desenvolvido.  

Para o ano de 2021 foram construídas três unidades didáticas, cada uma 

composta por subunidades que trazem os objetivos de aprendizagem a serem 

desenvolvidos. De forma presencial e remota, sendo que o ano letivo de 2021, foi iniciado 
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de forma remota. 

a) UNIDADE DIDÁTICA: CONQUISTANDO MINHA AUTONOMIA 
 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / EDUCAÇÃO PARA 
A SUSTENTABILIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS 
HUMANOS 
 
EIXOS INTEGRADORES: CUIDAR E EDUCAR / BRINCA E INTERAGIR 
 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E NÓS / CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS / TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS / ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO / ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES 
E TRANSFORMAÇÕES 
 

JUSTIFICATIVA: Visto que a inserção da criança na creche é um período de 

extrema importância tanto para as crianças quanto para as famílias e os educadores é 

importante trabalhar os aspectos referente à afetividade da criança no seu convívio 

familiar para se construir uma boa relação entre professor e aluno, pois, pode-se 

observar que o ambiente escolar inicialmente é visto como um local estranho longe da 

realidade já de costume. Vê-se a necessidade de acolher e construir vinculo afetivo de 

confiança entre todas as partes envolvidas e para o efetivo desenvolvimento da criança.  

   Se o novo gera insegurança e ansiedade em qualquer idade, na Educação 

Infantil, esse processo é ainda mais intenso. Saindo de suas zonas de conforto, os 

pequenos se veem em um ambiente coletivo com regras diferentes das de casa, são 

estimulados a participar de atividades incomuns ao seu dia a dia e passam a conviver 

com adultos e crianças inicialmente estranhos. 

É importante que as crianças descubram a si mesmas bem como os grupos 

sociais os quais pertencem. O conhecimento de si e a construção de identidade 

possibilita que a criança desenvolva autoregulaçao, autocuidado, autonomia, controle e 

domínio do próprio corpo, bem como conhecimento de suas capacidades. Esse 

desenvolvimento é de suma importância, pois traz segurança para si estimulando o 

fartalecimento da criança na construção de vínculos com os professores e demais 

educadores, apartir do instante em que começa a se perceber e se sentir parte da creche 

a sua inserção se torna um processo de afetividade, aconchego, bem-estar e segurança. 
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UNIDADE DIDÁTICA: CONQUISTANDO A MINHA AUTONOMIA 

SUBUNIDADE: INSERÇÃO / ACOLHIMENTO 

CRONOGRAMA: 08/03 à 13/03 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós 

Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação 
com crianças de diferentes faixas hetárias e com adultos. 
Pág.65 
 

Demonstrar atitudes de 
cuidado e solidariedade no 
convívio com os demais. 

x x 

Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de convívio 
social nas interações, nas brincadeiras e no uso de espaços 
diversos. Pág. 65 
 

Conhecer, utilizar e 
negociar regras básicas 
para o convívio social. 

x x 

Corpo, gestos e 
movimentos 

Movimentar o corpo de diversas maneiras em espaços 
amplos e de circulação livre. Pág. 70  

Movimentar o corpo de 
diversas maneiras em 
diferentes espaços. 

x x 

Realizar passeios a pé, na própria instituição e/ou nas 
proximidades, seguidas de conversas sobre tudo o que foi 
observado… Pág. 74 

Realizar passeios a pé na 
instituição ou nas 
proximidades para que 
sejam observadas suas 
características. 

x x 

Traços, sons, cores e 
formas 

Valorizar produções artísticas individuais e coletivas no 
ambito das linguagens atísticas. Pág. 79 
 

Valorizar produções 
artísticas individuais e 
coletivas. 

x x 

Interagir com produções artísticas individuais e coletivas 
desenvolvendo a dimensão estética da arte. Pág. 79 

Interagir em produções 
artísticas individuais e 
coletivas. 

x x 
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Escuta, fala pensamento e 

imaginação 

Dialogar com crinças de diferentes idades e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 
opiniões. Pág. 88 

Dialogar com crianças de 
diferentes idades e com 
adultos. 

x x 

Participar de conversas em grupos, apoiando-se na fala 
complementar de seus pares de diferentes idades e dos 
adultos. Pág. 90 

Participar de conversas em 
grupo. x x 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações 

Contar oralmente objetos, pessoas, livros, etc… em 
contexttos diversos. Pág. 96 

Contar oralmente objetos, 
pessoas e etc… em 
contextos diversos. 

x x 

Arrumar o espaço por meio de experiências de 
descolocamento de si e dos objetos. Pág. 96 

Arrumar o espaço por meio 
de seu deslocamento e dos 
objetos. 

x x 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

Educação para a 
diversidade 

Respeitar e trabalhar as diferenças dos colegas de sala. 
 

Trabalhar as diferenças  
x x 

Cidadania e educação para 
os Direitos Humanos 

Que a criança se sinta à vontade para manifestar suas 
emoções e necessidades. 

Trabalhar as emoções  

x x 
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UNIDADE DIDÁTICA: CONQUISTANDO A MINHA AUTONOMIA 

SUBUNIDADE: CONHECENDO UM NOVO ESPAÇO  

CRONOGRAMA: 15/03 à 19/03 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

 
 

O eu, o outro e o nós 

Compartilhar os objetos e os espaços com 
crianças de diferentes faixas hetárias e com 
adultos e negociar sua participação em 
brincadeiras. Pág. 65 

Compartilhar espaços e objetos com 
crianças e adultos negociando sua 
participação em brincadeiras. 
 

X X 

 
Comunicar-se com seus pares e os adultos, 
buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender. Pág. 65 

 
Comunicar-se com seus pares e 
edultos. 

X X 

 
 

Corpo, gestos e movimentos 

Passear e observar as características das 
imediações da instituição de educação 
infantil. Pág. 67 

Passear e observar as características 
da instituição. 

X X 

 
Movimentar o corpo de diversas maneiras 
em espaços amplos e de circulação livre. 
Pág. 70 

Movimentar o corpo de diferentes 
maneiras em espaços amplos. 

X X 

Traços, sons, cores e formas 

Ativar a imagem mental de objetos em 
imagens reais, por meio da observação, 
memória e imaginação. Pág. 83 

Ativar a imagem mental de objetos 
através de observação, momória e 
imaginação. 

X X 

Interagir com crianças de diferentes idades, 
utilizando brinquedos de materiais 
alternativos. Pag. 85 

Interagir com crianças de diferentes 
idades utilizando brinquedos 
alternativos. 

X X 

 
Escuta, fala, pensamento e 

imaginação 

Interagir por meio da oralidade com seus 
pares de diferentes idades e com adultos. 
Pág. 89 

Interagir com os demais por meio da 
oralidade. 

X X 
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Imitar e compreender as regras sociais por 
meio da fala e da brincadeira. Pág. 93 

Compreender regras sociais por meio 
de fala e brincadeiras. 

X X 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações 

Arrumar o espaço por meio de experiências 
de deslocamento e si e dos objetos. Pág. 96 
 

Arrumar o espaço por meio do 
deslocamento de si e dos objetos. 

- X 

Identificar, nomear e localizar os espaços 
da instituição de educação infantil. Pág. 98 

Identificar, nomear e localizer os 
espaços da instituição. 

X X 

 

UNIDADE DIDÁTICA: CONQUISTANDO A MINHA AUTONOMIA 

SUBUNIDADE: DESCOBRINDO A IMPORTANCIA DA ÁGUA 

CRONOGRAMA: 22/03 à 27/03 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

 
 

O eu, o outro e o nós 

Desenvolver hábitos de higiene: pedir para 
ir ao banheiro, lavar as mãos, limpar o nariz, 
escovar os dentes, percebendo-os como 
necessidades para o seu bem-estar. Pág. 
66 

Desenvolver hábitos de higiene. X X 

Passear e observar as características das 
imediações da instituição de Educação 
Infantil. Pág. 67 

Passear e observar as características 
da instituição. 

X X 

Corpo, gestos e movimentos 

Participar de brincadeiras com objetos de 
diferentes tamanhos, formas, texturas e 
pesos (pneus, latas, caixas de papelão, 
copos plásticos…e etc). Pág. 73 

Participar de brincadeiras com objetos 
de diferentes tamanhos. 

X X 
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Reconhecer a diferença, semelhança e 
aspectos físicos dos objetos usando mãos 
e pés. Pág. 72 

Sensações táteis utilizando mãos e pés. X X 

 
 

Traços, sons, cores e formas 

Conhecer tintas alternativas feitas a partir 
de materiais naturais. Pág. 79 

Conhecer tintas alternativas feitas de 
materiais naturais. 

X X 

Explorar e manipular materiais 
tridimensionais com diversas superficies, 
planos, formas, volumes e objetos (areia 
molhada, argila, massa de modelar) para 
sentir as diferentes texturas e perceber 
suas formas. Pág. 82 

Explorar e manipular materiais 
tridimensionais. 

X X 

 
 

Escuta, fala pensamento e 
imaginação 

Expressar oralmente desejos, 
experiências, necessidades e opiniões. 
Pág. 90 

Expresser oralmente seus desejos e 
opiniões. 

X X 

Imitar e compreender as regras sociais por 
meio da fala e da brincadeira. Pág. 93 

 Compreender regras sociais por meio 
da fala e brincadeira. 

X X 

 
Espaços, tempos, 

quantidades, relações e 
transformações 

Observar os elementos da natureza, tais 
como: água, luz, sol, ar identificando-os, 
nomeando-os e relacionando-os aos seres 
vivos. Pág. 99 

Observar os elementos da natureza e 
relacioná-los aos seres vivos. 

X X 

Identificar ações humanas que contribuem 
para a preservação ou degradação do meio 
ambiente. Pág. 100 

Identificar ações humanas que 
contribuam para a preservação ou 
degradação do meio ambiente. 

X X 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

Educação para a diversidade 
Organizar peças teatrais e dramatizações 
que orientem as crianças sobre a 
economia de água. 

Importância da água para o meio 
ambiente e sociedade.  

X X 
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Cidadania e educação para os 
Direitos Humanos 

Orientar sobre a importância do consumo 
adequado da água em todos os âmbitos 
sociais. 

Educação para a sociedade 
correlacionada à crise hídrica. 

X X 

Educação para a 
Sustentabilidade 

Perceber a importância da água em todos 
os aspectos da sociedade em que vivem. 

Economia da água de forma equilibrada 
para o meio ambiente. 

X X 

 
 
 

UNIDADE DIDÁTICA: CONQUISTANDO A MINHA AUTONOMIA 

SUBUNIDADE: APRENDENDO A RESPEITAR E A VALORIZAR O PROXIMO 

CRONOGRAMA: 29/03 à 01/04 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós 

Perceber que as pessoas têm 
características físicas diferentes (altura, 
etnia, preferências, local de moradia), 
respeitando e valorizando a diversidade. 
Pág. 65 

Perceber que as pessoas têm 
características físicas diferentes. 

X X 

Demonstrar atitudes de cuidado e 
solidariedade na interação com crianças de 
diferentes faixas etárias e com adultos. 
Pág. 65 

Demonstrar atitudes de cuidado e 
solidadiredade na interação com os 
demais. 

- X 

Corpo, gestos e movimentos 
 

Apropriar-se de gestos e movimentos de 
sua cultura no cuidado de si, nos jogos e 
brincadeiras. Pág. 70 

Apropriar-se de gestos e movimentos 
culturais. 

X X 
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Ampliar as próprias conquistas corporais e 
perceber as conquistas corporais dos 
colegas. Pág. 71 

Ampliar conquistas corporais. 
 

X 
 

X 

Traços, sons, cores e formas 

Valorizar produções artísticas individuais e 
coletivas no âmbito das linguagens 
artísticas. Pág. 79 

Valorizar diversas produções artísticas. X X 

Apreciar dramatizações de histórias, 
apresentações e jogos teatrais, 
observando sua temática. Pág. 84 

Apreciar dramatizações de histórias. X X 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

Dialogar com crianças de diferentes idades 
e adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões. 
Pág. 88 

Dialogar com os demais expressando 
seus desejos. 
 

X X 

Interagir, por meio da oralidade, com seus 
pares de diferentes idades e com os 
adultos. Pág. 89 

Interagir com os demais por meio da 
oralidade. 

- X 

 
Espaços, tempos, 

quantidades, relações e 
transformações 

Identificar situações de cuidado de plantas 
e animais nos espaços da instituição e fora 
dela. Pág. 96 

Identificar situações de cuidado com 
plantas e animais. 

X X 

Compreender a importância da 
conservação, do uso racional e do 
reaproveitamento de objetos utilizados 
individual e coletivamente. Pág. 99 

Compreender a importância do uso 
racional dos objetos. 

X X 
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UNIDADE DIDÁTICA: CONQUISTAANDO A MINHA AUTONOMIA 

SUBUNIDADE: CONHECENDO MEU CORPO ATRAVÉS DOS SENTIDOS 

CRONOGRAMA:05/04 à 10/04 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós 

Perceber sua imagem no espelho e em 
diferentes fotografias. Pág. 66 

Perceber sua imagem no espelho e em 
diferentes fotografias.  

X X 

Reconhecer sua sexualidade, percebendo 
que existem diferenças físicas e 
comportamentais entre as pessoas, e 
iniciar a formação de sua imagem corporal. 
Pág. 66 

Perceber sua sexualidade, percebendo 
que existem características físicas 
diferentes entre as pessoas. 

X X 

Corpo, gestos e movimentos 

Participar de circuitos que envolvam 
habilidades de locomoção: arrastar, andar 
para frente, andar de costas. Pág. 73 

Participar de circuitos que envolvam 
habilidades de locomoção. 

X X 

Participar de brincadeiras por meio de 
ações corporais, em que se explorem as 
diferentes possibilidades do corpo. Pág. 75 

 Participar de brincadeiras por meio de 
ações corporais. 

X X 

Traços, sons, cores e formas 

Explorar diferentes fontes sonoras:  
Corpo (voz/ canto, estalos, passos, palmas, 
onomatopeias, dentre outros...) Pág. 80 

Explorer diferentes fontes sonoras. X X 

 
Criar livremente sons com o corpo, com 
objetos do cootidiano e com materiais 
reutilizaveis para acompanhamento de 
músicas cantadas e/ou ouvidas. Pág. 80 

Criar livremente sons com o corpo. X X 
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Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

Experimetar diferentes posições espaciais 
e corporais (sentado, em pé, deitado de 
bruços, entre outras) para desenhar. Pág. 
92 

Experimentar diferentes posições 
espaciais e corporais. 

X  X 

Relatar experiências e fatos acontecidos, 
histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 
assistidas e etc. Pág. 88 

Relatar fatos acontecidos através de 
histórias ouvidas ou filmes. 

X X 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações 

Identificar os materiais utilizados na higiene 
corporal, a fim de utiliza-los 
gradativamente, com autonomia. Pag. 99 

Identificar os materiais utilizados na 
higiene. 

X X 

Desenvolver de maneira lúdica noções 
matemáticas de alto/baixo, cumprido/curto, 
maior/menor, muito/pouco e etc.. Pág. 97 

Desenvolver de maneira lúdica noçoes 
matemáticas. 

X X 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 
3 

ANOS 

Educação para a diversidade 
Reconhecimento de si do outro, das 
diversas formas cultuais e diferenças 
sociais. 

Respeito ao próximo. X X 

Cidadania e educação para os 
Direitos Humanos 

Conhecer direitos que garantem a proteção 
do seu corpo bem como o respeito ao corpo 
do outro. 

Conhecer direitos.  X X 
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UNIDADE DIDÁTICA: CONQUISTANDO A MINHA AUTONOMIA 

SUBUNIDADE: CURIOSIDADES SOBRE A MINHA CIDADE 

CRONOGRAMA:12/04 à 17/04 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 
3 

ANOS 

O eu, o outro e o nós 

Identificar e utilizar diferentes 
possibilidades de comunicação com as 
pessoas do convívio social, respeitando as 
regras sociais. Pág. 66 

Identificar diferentes possibilidades de 
comunicação. 

X X 

Conhecer a história de Brasília, 
curiosidades e a história de vida de 
pessoas que constituem esse contexto. 
Pág. 67 

Conhecer a história de Brasília. X X 

Corpo, gestos e movimentos 

Participar e reconhecer diversas formas de 
comunicação (gestual e verbal). Pág. 73 

Reconhecer diversas formas de 
comunicação. 

X X 

Realizar passeios a pé, na própria 
instituição e/ou nas proximidades, seguidas 
de conversas sobre tudo que foi observado 
e sobre todas as ações e reações do corpo 
durante o trajeto. Pág. 74 
 

Realizar passeios a pé e observer as 
reações do corpo durante o trajeto. 

X X 

Traços, sons, cores e formas 

Observar diversas imagens/cenas/obras 
por meio de fotografias, pinturas, objetos, 
esculturas, cenas cotidianas, gravuras e 
obras de artistas. Pág. 82 

Observação de imagens. 

X X 

Descrever imagens dispostas em variados 
suportes (fotografias, pinturas, objetos, 

Descrever imagens vistas em diversos 
suportes.  

X X 
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esculturas, cenas cotidianas, gravuras e 
obras de artistas). Pág. 83 

 
 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a 
leitura de histórias e outros textos, 
diferenciando escrita de ilustrações, com 
orientação do adulto-leitor, a direção da 
leitura (de cima para baixo, da esquerda 
para a direita). Pág. 88 

Demonstrar interesse em histórias. X X 

 
Imitar e compreender as regras sociais por 
meio da fala e da brincadeira. Pág. 93 

Compreender regras através da fala e 
de brincadeiras. 

X X 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações 

Observar, relatar e descrever incidentes do 
cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 
vento, chuva etc.). Pág. 96 

Observar e relatar incidents do 
cotidiano. 

X X 

Identificar e reproduzir trajetos com dados 
predeterminados, por meio de brincadeiras 
e jogos. Pág. 97 

Identificar e reproduzir trajetos por meio 
de brincadeiras. 

X X 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 
3 

ANOS 

Educação para a diversidade 
Conhecer as diferentes características que 
formam a cultura e população do DF. 

Cultura e População do DF X X 

Cidadania e educação para os 
Direitos Humanos 

Que a criança se sinta à vontade para 
manifestar suas emoções e necessidades. 

Trabalhar as emoções  
X X 
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UNIDADE DIDÁTICA: CONQUISTANDO A MINHA AUTONOMIA 

SUBUNIDADE: CONHECENDO MEU PAÍS  

CRONOGRAMA: 19/04 à 24/04 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 
3 

ANOS 

O eu, o outro e o nós 

Perceber que as pessoas têm características físicas 
diferentes (altura, etnia, preferências, local de moradia), 
respeitando e valorizando a diversidade. Pág. 65 

Perceber que as pessoas 
tem características físicas 
diferentes. 

- X 

Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de convívio 
social nas interações, nas brincadeiras e no uso de 
espaços diversos. Pág. 65 

Conhecer regras básicas de 
convívio social. 

X X 

Corpo, gestos e 
movimentos 

Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no 
cuidado de si, nos jogos e brincadeiras. Pág. 70 

Apropriar-se gestos e 
movimentos de sua cultura. 

X X 

Conhecer e participar de danças folclóricas (quadrilhas, 
brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas etc.). Pág. 
71 

Participar de danças 
folclóricas. 

X X 

Traços, sons, cores e 
formas. 

Interagir com produções artísticas individuais e coletivas, 
desenvolvendo a dimensão estética da arte. Pág. 79 

Interagir com produções 
artísticas individuais e 
coletivas. 

X X 

Escutar atentamente, em mídias, apresentações ou 
concertos, estilos e gêneros musicais (música folclórica, 
erudita, popular, dentre outros) do contexto da criança, 
seja familiar, comunitário e/ou da instituição educacional. 
Pág. 80 

Escutar atentamente diversos 
estilos e gêneros musicais. 

X X 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de 
histórias e outros textos, diferenciando escrita de 
ilustrações, com orientação do adulto-leitor, a direção da 

Demosntrar interesse ao 
ouvir histórias e outros 
textos. 

X X 
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leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 
Pág. 88 
Manusear diferentes portadores textuais, demostrando 
reconhecer seus usos sociais. Pág.88 

Manusear diferentes 
portadores textuais. 

Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e 
fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). Pág. 96 

Observar e descrever 
incidents do cotidiano e 
fenômenos naturais. 

X X 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações. 

Identificar situações de cuidado de plantas e animais nos 
espaços da instituição e fora dela. Pág. 96 

Identificar situações de 
cuidados com as plantas. 

X X 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 
3 

ANOS 

Cidadania e educação para 
os Direitos Humanos 

Conhecer os direitos da primeira infância. Direitos. X X 
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UNIDADE DIDÁTICA: CONQUISTANDO A MINHA AUTONOMIA 

SUBUNIDADE: CONHECENDO MINHA HISTORIA 

CRONOGRAMA: 26/04 à 30/04 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós 

Identificar, nomear e distinguir os membros de sua 
família, reconhecendo que há diferentes configurações 
familiares. Pág. 66 
 

Identificar, nomear e 
distinguir membros de sua 
família. 

X         X 

Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Pág. 
65 
 

Demonstrar imagem positiva 
de si. 

-         X 

Corpo, gestos e 
movimentos 

Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no 
cuidado de si, nos jogos e brincadeiras. Pág. 70 

Apropriar-se de gestos e 
movimentos de sua cultura 
no cuidado de si. 
 

X         X 

Demonstrar progressiva independência no cuidado do 
seu corpo. Pág. 70 

Demosntrar independencia 
no cuidado com seu corpo. 

X         X 

Traços, sons, cores e 
formas. 

Perceber e expressar sensações, sentimentos e 
pensamentos por meio da escuta e participação ativa de 
histórias sonorizadas. Pág. 80 

Perceber e expressar 
sensações através de 
histórias sonorizadas. 
 

X         X 

Pesquisar e colecionar (com a família/responsáveis) 
imagens narrativas para confecção de álbuns de história 
de vida.  Pág. 83 

Pesquisar e confeccionar 
imagens para confecção de 
álbuns de histórias. 

X         X 

 
 

Perceber as imagens e gestos que representam ideias a 
fim de relacioná-los à sua vivência. Pág. 89 

Perceber imagens e gestos 
relacionando-os a sua 

X         X 
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Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

vivência. 

 
Perceber que o som produzido por seu corpo é uma 
maneira de comunicação, desenvolvendo a capacidade 
de diferenciação da fala humana. Pág. 89 

Perceber que o som 
reproduzido por seu corpo é 
uma forma de comunicação. 

X X 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações. 

Identificar e marcar a passagem do tempo, destacando 
datas importantes e eventos (aniversários, festas, 
passeios, estações do ano etc.) por meio de calendário e 
relógio.   Pág. 97 

Identificar e marcar a 
passagem do tempo através 
de aniversários, festas, 
passeios e etc... 
 

X         X 

Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, 
durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, 
depressa, devagar). Pág. 96 

Utilizar conceitos básicos de 
tempo. 

X         X 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 
3 

ANOS 

Educação para a 
diversidade 

Organizar peças teatrais e dramatizações que orientem 
as crianças sobre a economia de água. 
 

Importância da água para o 
meio ambiente e sociedade.  

X X 

Cidadania e educação para 
os Direitos Humanos 

Orientar sobre a importância do consumo adequado da 
água em todos os âmbitos sociais. 
 

Educação para a sociedade 
correlacionada à crise 
hídrica. 

X X 

Educação para a 
Sustentabilidade 

Perceber a importância da água em todos os aspectos 
da sociedade em que vivem. 

Economia da água de forma 
equilibrada para o meio 
ambiente. 

X X 
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UNIDADE DIDÁTICA: CONQUISTANDO A MINHA AUTONOMIA 

SUBUNIDADE: EDUCAÇÃO PARA A VIDA/ PROFISSÕES  

CRONOGRAMA: 03/05 à 08/05 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 
3 

ANOS 

O eu, o outro e o nós 

Demonstrar imagem positiva de si e 
confiança em sua capacidade para 
enfrentar dificuldades e desafios. Pág. 65 

Demonstrar imagem positiva de si. X X 

Usar estratégias pautadas no respeito 
mútuo para lidar com conflitos nas 
interações com crianças e adultos, com a 
orientação de um adulto. Pág. 65 

Usar estratégias pautadas no respeito 
mútuo. 

X X 

 
Corpo, gestos e movimentos 

Apropriar-se de gestos e movimentos de 
sua cultura no cuidado de si, nos jogos e 
brincadeiras. Pág. 70 

Apropriar-se de gestos e movimentos 
culturais no cuidado de si. 

X X 

 
Demonstrar progressiva independência no 
cuidado do seu corpo. Pág. 70 

Demosntrar independencia no cuidado 
com seu corpo. 

X X 

Traços, sons, cores e formas. 

Emitir opiniões em relação a obras de Arte. 
Pág. 83 

Opinar sobre obras de arte. X X 

Desenvolver os sentidos, a percepção e a 
imaginação por meio da apreciação 
artística. Pág. 83 

Desenvolver sentidos através de 
observação artística. 

X X 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

Dialogar com crianças de diferentes idades 
e adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões. 
Pág. 88 

Dialogar com os demais expressando 
seus desejos. 

X X 
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Desenvolver, paulatinamente, as 
habilidades básicas necessárias à 
produção e emissão correta de fonemas, 
expressando-se e reproduzindo 
mensagens verbais com gradativa clareza 
e fluência. Pág. 89 

Desenvolver a habilidade de expressar-
se com clareza. 

X X 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações. 

Identificar situações de cuidado de plantas 
e animais nos espaços da instituição e fora 
dela. Pág. 96 

Identificar situações de cuidado com as 
plantas. 

X X 

Identificar e distinguir realidades 
geográficas urbanas e rurais, 
desenvolvendo o respeito pelas 
diversidades. Pág. 98 
 

Desenvolver o respeito pela 
diversidade. 

X X 

 

UNIDADE DIDÁTICA: CONQUISTANDO A MINHA AUTONOMIA 

SUBUNIDADE: CONHECENDO MEUS DIREITOS E DEVERES 

CRONOGRAMA: 10/05 à 14/05 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós 

Compartilhar os objetos e os espaços com 
crianças de diferentes faixas etárias e com 
adultos e negociar sua participação em 
brincadeiras. Pág. 65 

Compartilhar objetos e espaços com os 
demais. 

X X 

Conhecer, utilizar e negociar regras básicas 
de convívio social nas interações, nas 
brincadeiras e no uso de espaços diversos. 

Negociar regras básicas de convívio 
social. 

X X 
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Pág. 65 

Corpo, gestos e movimentos 

Apropriar-se de gestos e movimentos de 
sua cultura no cuidado de si, nos jogos e 
brincadeiras. Pág. 70 

Apropriar-se de gestos e movimentos 
de sua cultura. 

X X 

Participar de brincadeiras da cultura infantil, 
de acordo com as regras estabelecidas 
(brincar de pega-pega, correndo pelos 
espaços na tentativa de fugir e não ser 
alcançado, entre outras). Pág. 70 

Participar de brincadeiras da cultura 
infantil. 

X X 

Traços, sons, cores e formas. 

Valorizar produções artísticas individuais e 
coletivas no âmbito das linguagens 
artísticas. Pág. 70 

Valorizar produções artísticas. 
X X 

Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, modelagens, 
recortes, manipulação de papéis utilizando 
diversos materiais (lápis; gizão de cera; 
papéis de tamanhos, cores, texturas e 
formatos variados; colas líquidas e em 
bastão; tintas variadas, de pintura a dedo, 
com pincéis grandes; entre outros). Pág. 82 

Expressar-se livremente por meio de 
desenho. 

X X 

 
Escuta, fala, pensamento e 

imaginação. 

Dialogar com crianças de diferentes idades 
e adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões. 
Pág. 88 

Dialogar com crianças de diferentes 
idades e com adultos. 

X X 

 
Imitar e compreender as regras sociais por 
meio da fala e da brincadeira. Pág. 93 

Compreender regras sociais. X X 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações. 

Conhecer ações relacionadas ao consumo 
sustentável (economia de matéria prima, 
água, energia) e atitudes como reduzir, 
reciclar e reutilizar, desenvolvendo práticas 
de cuidado com omeio ambiente. Pág. 99 
 

Conhecer ações relacionadas ao 
consumo sustentável. 

X X 
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Observar e participar de ações que 
envolvam separação de materiais 
recicláveis e reutilizáveis. Pág. 99 

Participar de ações que envolvam 
separação de materiais recicláveis. 

X X 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

Educação para a diversidade Conhecer os direitos da primeira infância. Direitos. X X 

Cidadania e educação para os 
Direitos Humanos 

Conhecer os direitos da primeira infância. Direitos. X X 

´ 
 
 
 
 
 

UNIDADE DIDÁTICA: CONQUISTANDO A MINHA AUTONOMIA 

SUBUNIDADE: CONHECENDO OS DIFERENTES TIPOS DE FAMILÍA  

CRONOGRAMA: 17/05 à 2105 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós 
Identificar, nomear e distinguir os membros 
de sua família, reconhecendo que há 
diferentes configurações familiares. Pág.66 

Identificar os membros de sua família. X X 
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Identificar e utilizar diferentes 
possibilidades de comunicação com as 
pessoas do convívio social, respeitando as 
regras sociais.  Pág. 66 

Identificar diferentes possibilidades de 
comunicação. 

X X 

Participar e criar situações que envolvam 
movimentos com outras crianças e com 
adultos. Pág. 71 

Criar movimentos que envolvam 
movimentos com outras crianças e com 
adultos. 

X X 

Traços, sons, 
 cores e formas. 

Realizar passeios a pé, na própria 
instituição e/ou nas proximidades, seguidas 
de conversas sobre tudo que foi observado 
e sobre todas as ações e reações do corpo 
durante o trajeto. Pág. 74 

Realizar passeios para observer 
características da intituição e suas 
proximidades. 

X X 

Observar diversas imagens/cenas/obras 
por meio de fotografias, pinturas, objetos, 
esculturas, cenas cotidianas, gravuras e 
obras de artistas. Pág. 82 

Observar imagens por meio de 
fotografias entre outros. 

X X 

 
 
 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

Observar figuras humanas, de animais e 
objetos, para perceber forma e volume 
exercitando a percepção visual, raciocínio, 
atenção e imaginação. Pág. 83 

Observar figuras para perceber forma e 
volume. 

X X 

 

Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a 
leitura de histórias e outros textos, 
diferenciando escrita de ilustrações, com 
orientação do adulto-leitor, a direção da 
leitura (de cima para baixo, da esquerda 
para a direita). Pág. 88 

Demonstrar interesse e atenção ao 
ouvir histórias contadas. 

X X 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações. 
 
 

Formular e responder perguntas sobre 
fatos da história narrada, identificando 
cenários, personagens e principais 
acontecimentos. Pág. 88 

Formular e responder perguntas sobre 
fatos da história narrada. 

X X 
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 Desenvolver estratégias pessoais para 
resolução de situações-problema e 
estimular o raciocínio lógico. Pág. 98 

Desenvolver estratégias para resolver 
problemas. 

X X 
 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

Cidadania e educação para 
os Direitos Humanos 

Apresentar conceitos sobre as diversas 
populações e temáticas da diversidade. 

Apresentar conceitos. X X 

EIXO 

.  

Proporcionar o conhecimento. 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

Cidadania e educação para 
os Direitos Humanos 

Proporcionar o conhecimento e a 
conscientização dos alunos da educação 
infantil, para a preservação e 
desenvolvimento sustentável 

Proporcionar o conhecimento X X 

UNIDADE DIDÁTICA: CONQUISTANDO A MINHA AUTONOMIA 

SUBUNIDADE: BRINCADEIRAS  

CRONOGRAMA: 24/05 à 28/05 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós 

Experimentar sabores, sons, ritmos, 
hábitos e histórias das comunidades 
brasileiras (zonas rural e urbana, povos 
indígenas). Pág. 67  

Experimentar. X X 
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Conhecer as histórias e culturas africana, 
indígena e europeia como originárias da 
cultura brasileira, valorizando suas 
peculiaridades.Pág. 67 

Conhecer histórias. X X 

Corpo, gestos e 
movimentos 

Conhecer e participar de danças folclóricas 
(Quadrilhas, brincadeiras de roda, 
brincadeiras cantadas etc.). Pág. 71 

Folclóre. X X 

Participar e reconhecer diversas 
manifestações culturais, como 
brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, 
danças, festejos e canções tradicionais 
(pipa, cantigas de roda, pega-pega, cabra-
cega, barra-manteiga, corda, pião, ciranda, 
escondeesconde, elástico, bambolê etc.) e 
demais manifestações que digam respeito 
às tradições culturais de sua comunidade e 
de outras.Pág. 72 

Partcipar e reconhecer culturas. X X 

Traços, sons, cores e 
formas. 

Reconhecer o repertório de jogos, 
brincadeiras, brinquedos, festejos, histórias 
e modos de vida das crianças, 
característicos de diferentes culturas e da 
tradição cultural de sua comunidade. Pág 
74 

Reconhecer. X X 

Vivenciar situações como plateia e artista 
por meio de jogos teatrais e faz de conta. 
Pág 84 

Vivenciar situações. X X 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

Criar situações cênicas em jogos de faz de 
conta. Pág. 84 

Criar situações. X X 

 
Espaços, tempos, 

quantidades, relações e 
transformações. 

Vivenciar e respeitar brincadeiras de 
diferentes 
culturas.Pág. 91 

Vivenciar e respeitar. X X 

Ouvir e respeitar canções e histórias de 
diferentes culturas.Pág. 92 

Ouvir e respeitar. X X 
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EIXO 

Reconhecer diversos tipos e origens de 
alimentos, compreendendo a importância 
de uma alimentação saudável. Pág. 100 

Reconhecer diversos tipos de 
alimentos. 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

Cidadania e educação para 
os Direitos Humanos 

Experimentar sabores, sons, ritmos, 
hábitos e histórias das comunidades 
brasileiras (zonas rural e urbana, povos 
indígenas). Pág. 67  

Experimentar. X X 

Educação par a diversidade 

Conhecer as histórias e culturas africana, 
indígena e europeia como originárias da 
cultura brasileira, valorizando suas 
peculiaridades.Pág. 67 

Conhecer histórias. x x 

 
 

b) UNIDADE DIDÁTICA: BRINCANDO COM A CIÊNCIA 
 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE / 
CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS 
EIXOS INTEGRADORES: CUIDAR E EDUCAR / BRINCA E INTERAGIR 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E NÓS / CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS / TRAÇOS, SONS, CORES 
E FORMAS / ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO / ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 
 
JUSTIFICATIVA: A criança deve se sentir pertencente dentro dos contextos sociais e históricos bem como dos grupos aos 
quais pertence. Dentro dessa construção faz-se necessário que ela conheça esses meios, como são? Como funcionam? Qual 
seu papel dentro dele? Assim as subunidades foram construídas para mediar o conhecimento das crianças com a ciência. A 
ciência está associada ao conhecimento de mundo, este conhecimento pode ser garantido através da exploração, elaboração 
de experimentos científicos e busca por conhecer tudo que está ao redor. Trabalhar as ciências é trabalhar o meio natural e 
social do aluno sem deixar de lado os seus conhecimentos prévios e valorizando suas curiosidades. Essa troca deve ser de 
qualidade para que possa exercer na prática o desenvolvimento integral da criança, possibilitando a ela tornar-se um ser 
crítico e mais atuante na sociedade em que vive. 
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UNIDADE DIDÁTICA: BRINCANDO COM A CIÊNCIA 

SUBUNIDADE: PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE 

CRONOGRAMA: 30/05 à 05/06 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPO DE EXPÊRIENCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e  
 o nós 

Compartilhar os objetos e os espaços com 
crianças de diferentes faixas etárias e com 
adultos e negociar sua participação em 
brincadeiras. Pág. 65 

Compartilhar objetos e espaços com os 
demais. 

X X 

Corpo, gestos e 
movimentos 

Conhecer, utilizar e negociar regras básicas 
de convívio social nas interações, nas 
brincadeiras e no uso de espaços diversos. 
Pág. 65 

Negociar regras básicas de convívio 
social. 

X X 

Apropriar-se de gestos e movimentos de 
sua cultura no cuidado de si, nos jogos e 
brincadeiras. Pág. 70 

Apropriar-se de gestos e movimentos 
de sua cultura. 

X X 

Participar de brincadeiras da cultura infantil, 
de acordo com as regras estabelecidas 
(brincar de pega-pega, correndo pelos 
espaços na tentativa de fugir e não ser 
alcançado, entre outras). Pág. 70 

Participar de brincadeiras da cultura 
infantil. 

X X 

Traços, sons, cores e 
formas 

 

Valorizar produções artísticas individuais e 
coletivas no âmbito das linguagens 
artísticas. Pág. 70 

Valorizar produções artísticas. 
X X 

Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, modelagens, 
recortes, manipulação de papéis utilizando 

Expressar-se livremente por meio de 
desenho. 

X X 
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diversos materiais (lápis; gizão de cera; 
papéis de tamanhos, cores, texturas e 
formatos variados; colas líquidas e em 
bastão; tintas variadas, de pintura a dedo, 
com pincéis grandes; entre outros). Pág. 82 

Dialogar com crianças de diferentes idades 
e adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões. 
Pág. 88 

Dialogar com crianças de diferentes 
idades e com adultos. 

X X 

Imitar e compreender as regras sociais por 
meio da fala e da brincadeira. Pág. 93 

Compreender regras sociais. X X 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

 

Conhecer ações relacionadas ao consumo 
sustentável (economia de matéria prima, 
água, energia) e atitudes como reduzir, 
reciclar e reutilizar, desenvolvendo práticas 
de cuidado com omeio ambiente. Pág. 99 
 

Conhecer ações relacionadas ao 
consumo sustentável. 

X X 

Observar e participar de ações que 
envolvam separação de materiais 
recicláveis e reutilizáveis. Pág. 99 

Participar de ações que envolvam 
separação de materiais recicláveis. 

X X 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações 

Identificar situações de cuidado de plantas 
e animais nos espaços da instituição e fora 
dela. Pág. 96 

Identificar situações de cuidado com as 
plantas. X X 

Identificar e distinguir realidades 
geográficas urbanas e rurais, 
desenvolvendo o respeito pelas 
diversidades. Pág. 98 
 

Desenvolver o respeito pela 
diversidade. 

X X 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 
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Educação para a 
diversidade 

Conhecer os direitos da primeira infância. Direitos. X X 

Cidadania e educação para 
os Direitos Humanos 

Conhecer os direitos da primeira infância. Direitos. X X 

 
 

UNIDADE DIDÁTICA: brincando com a ciência 

SUBUNIDADE: FAUNA E FLORA 

CRONOGRAMA: 07/06 à 11/06 

organização curricular 

linguagem objetivos de aprendizagem conteúdos culturais 

progressão 
curricular 

2 anos 3 anos 

O eu, o outro e o nós 
 

Comunicar-se com seus pares e os adultos, 
buscando compreende-los e fazendo-se 
compreender. Pág. 65  

Comunicar-se com seus pares. x x 

Experimentar formas de deslocamentos no 
espaço (pular, saltar..., combinando 
movimentos e seguindo orientações. Pág. 
70 

Formas de deslocamentos x x 

Traços, sons, cores e 
formas 

 

Participar de brincadeiras de faz de conta, 
expressando diferentes papeis sociais por 
meio do corpo. Pág. 72 

Brincadeiras de faz de conta x x 

Participar de atividades que envolvam 
materiais diversos e de variados tamanhos 
para desenvolver a coordenação motora 
fina que envolva ações de ragar, dobrar, 
amassar vários tipos de papeis, empilhar 
encaixar, pinçar, recortar, colar, modelar, 

Desenvolver a coordenação motora fina x x 
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com massa ou argila, montar quebra-
cabeças, manipular grãos diversos. Pág. 74 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

 

Desenhar e colorir utilizando materiais 
variados, tais como tinta, lápis de cor, giz de 
cera, entre outros. Pág. 79 

Desenhar e colorir. x x 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações 

Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, modelagens, 
recortes, manipulação de papeis utilizando 
diversos materiais (lápis, gizão de cera, 
papeis de tamanhos, cores, texturas, e 
formatos variados, colas liquidas, e em 
bastão, tintas variadas, de pintura a dedo, 
com pinceis grandes entre outros) Pág. 82 

Expressar-se livremente. x x 

Obersar figuras humanas, de animais e 
objetos, para perceber forma e volume 
exercitando a percepção visual, raciocínio, 
atenção e imaginação. Pág. 83 

Observar figuras. x x 

Corpo, gestos e 
movimentos 

Imitar gestos, sons e movimentos corporais 
de outras crianças, adultos, e animais, em 
brincadeiras, contação de histórias e 
dramatizações. Pág. 84 

Imitar gestos, sons e movimentos 
corporais. 

x x 

Dialogar com crianças de diferentes idades 
e adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões Pág. 
88 

Dialogar com crianças. x x 
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eixos transversais 
 Reconhecer e imitar. 

eixo 

 

.  

progressão 
curricular 

2 anos 3 anos 

Educação para a 
diversidade 

Conhecimento de diversas brincadeiras e 
musicas culturais. 

Brincadeiras e musicas. x x 

Cidadania e educação para 
os direitos humanos 

Reconhecimento do direito de brincar. Direito de brincar. 
x x 

 

UNIDADE DIDÁTICA: BRINCANDO COM A CIÊNCIA  

SUBUNIDADE: PLANETAS 

CRONOGRAMA: 14/06 à 19/06 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós 
 

corpo, gesto e movimento 

Comunicar-se com seus pares e os adultos, 
buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender. Pág. 65  

Comunicar-se com seus pares. X X 

Reconhecer a importância da troca e da 
partilha dos brinquedos e outros materiais 
disponibilizados no grupo. Pág. 66 

Troca e partilha dos brinquedos. X X 

Traços, sons, cores e 
formas 

 

Manusear e experimentar diferentes 
planos, texturas e espaços de materiais 
diversos (jornais, papel, papelão, 
embalagens, objetos, dentre outros). Pág. 
79 

Manusear e experimentar diferentes 
materiais. 

X X 
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Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, modelagens, 
recortes, manipulação de papeis utilizando 
diversos materiais (lápis, gizão de cera, 
papeis de tamanhos, cores, texturas, e 
formatos variados, colas liquidas, e em 
bastão, tintas variadas, de pintura a dedo, 
com pinceis grandes entre outros) Pág. 82 

Expressa-se livremente. X X 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

 

Explorar os suportes convencionais e 
incidentais dos gêneros textuais (revista, 
jornal, outdoor, quadro de avisos, rádio, TV, 
computador, faixas, muros, paredes, 
janelas de veículos, ambiente virtual – 
computador, tablet, celular etc.). Pág. 91 

Explorar os suportes convencionais. X X 

Explorar maquetes, mapas e globos.Pág. 
100 

Explorar maquetes, mapas e globos. X X 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações 
 

Manipular e identificar formas geométricas 
nocotidiano, por meio de observação e 
manipulação de objetos, livros e elementos 
da natureza. Pág. 97 

Formas geométricas. X X 

Participar de circuitos que envolvam 
habilidades de locomoção: arrastar, andar 
para frente, andar de costas. Pág. 73 

Habilidades de locomoção. X X 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

Educação para a 
diversidade 

Valorização a identidade étnica cultural e os 
direitos humanos da população. 

Direito Humano  X X 

Cidadania e educação para 
os Direitos Humanos 

Valorizar as atitudes e pratica sociais em 
todos os espaços da sociedade. 

Práticas sócias na sociedade X X 
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UNIDADE DIDÁTICA: BRINCANDO COM A CIÊNCIA  

SUBUNIDADE: INSERÇÃO E ACOLHIMENTO 

CRONOGRAMA: 05/07 à 16/07 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós 

Demonstrar atitudes de cuidado e 
solidariedade na interação com crianças de 
diferentes faixas hetárias e com adultos. 
Pág.65 

Demonstrar atitudes de cuidado e 
solidariedade no convívio com os 
demais. 

x x 

Conhecer, utilizar e negociar regras básicas 
de convívio social nas interações, nas 
brincadeiras e no uso de espaços diversos. 
Pág. 65 

Conhecer, utilizar e negociar regras 
básicas para o convívio social. 

x x 

Corpo, gestos e 
movimentos 

Movimentar o corpo de diversas maneiras 
em espaços amplos e de circulação livre. 
Pág. 70  

Movimentar o corpo de diversas 
maneiras em diferentes espaços. x x 

Realizar passeios a pé, na própria 
instituição e/ou nas proximidades, seguidas 
de conversas sobre tudo o que foi 
observado… Pág. 74 

Realizar passeios a pé na instituição ou 
nas proximidades para que sejam 
observadas suas características. 

x x 

Traços, sons, cores e 
formas 

Valorizar produções artísticas individuais e 
coletivas no ambito das linguagens 
atísticas. Pág. 79 

Valorizar produções artísticas individuais 
e coletivas. x x 

Interagir com produções artísticas 
individuais e coletivas desenvolvendo a 
dimensão estética da arte. Pág. 79 

Interagir em produções artísticas 
individuais e coletivas. x x 
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Escuta, fala pensamento e 

imaginação 

Dialogar com crinças de diferentes idades e 
adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões. 
Pág. 88 

Dialogar com crianças de diferentes 
idades e com adultos. 

x x 

Participar de conversas em grupos, 
apoiando-se na fala complementar de seus 
pares de diferentes idades e dos adultos. 
Pág. 90 

Participar de conversas em grupo. 

x x 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações 

Contar oralmente objetos, pessoas, livros, 
etc… em contexttos diversos. Pág. 96 

Contar oralmente objetos, pessoas e 
etc… em contextos diversos. 

x x 

Arrumar o espaço por meio de experiências 
de descolocamento de si e dos objetos. 
Pág. 96 

Arrumar o espaço por meio de seu 
deslocamento e dos objetos. x x 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

Educação para a 
diversidade 

Valorização a identidade étnica cultural e 
os direitos humanos da população. 

Direito Humano.  X X 

Cidadania e educação para 
os Direitos Humanos 

Valorizar as atitudes e pratica sociais em 
todos os espaços da sociedade. 

Práticas sócias na sociedade. X X 

  
 

UNIDADE DIDÁTICA: BRINCANDO COM A CIÊNCIA 

SUBUNIDADE: BRINCADEIRAS DIRIGIDAS 

CRONOGRAMA: 19/07 à 30/07 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
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CAMPO DE EXPÊRIENCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós 

Perceber que as pessoas têm 
características físicas diferentes (altura, 
etnia, preferências, local de moradia), 
respeitando e valorizando a diversidade. 
Pág. 65 
 
 
Conhecer as histórias e culturas africana, 
indígena e europeia como originárias da 
cultura brasileira, valorizando suas 
peculiaridades. Pág. 67 
 
 
Conhecer a história de Brasília, 
curiosidades e a história de vida de 
pessoas que constituem esse contexto. 
Pág. 67 

Respeitando e valorizando a 
diversidade. 
 
 
 
 
Histórias e culturas. 
 
 
 
Curiosidades e histórias. 
 
 
 

X X 

Conhecer e participar de danças folclóricas 
(quadrilhas, brincadeiras de roda, 
brincadeiras cantadas etc.). Pág. 71 

Danças folclóricas.   

Corpo, gestos e 
movimentos 

Participar de brincadeiras da cultura 
infantil, de acordo com as regras 
estabelecidas (brincar de pega-pega, 
correndo pelos espaços na tentativa de 
fugir e não ser alcançado, entre outras). 
Pág. 70 

Brincadeiras da cultura infantil. X X 

Escutar atentamente, em mídias, 
apresentações ou concertos, estilos e 
gêneros musicais (música folclórica, 

Estilos e gêneros musicais. X X 



 

 

76  

erudita, popular, dentre outros) do contexto 
da criança, seja familiar, comunitário e/ou 
da instituição educacional. Pág. 80 

Traços, sons, cores e 
formas 

 

Observar diversas imagens/cenas/obras 
por meio de fotografias, pinturas, objetos, 
esculturas, cenas cotidianas, gravuras e 
obras de artistas. Pág. 82 

Cenas cotidianas, gravuras e obras de 
artistas. 

X X 

Criar e contar histórias oralmente, com 
base em imagens ou temas sugeridos. 
Pág. 88 
 
 
 
Vivenciar e respeitar brincadeiras de 
diferentes culturas. Pág. 91 

Criação de histórias. 
 
 
Brincadeiras culturais. 

X X 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

 

Identificar e distinguir realidades 
geográficas urbanas e rurais, 
desenvolvendo o respeito pelas 
diversidades. Pág. 98 

Respeito pelas diversidades.  X X 

Observar as características de Brasília e 
do cerrado.Pág. 100 

Características de Brasília e do 
Cerrado. 

X X 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações 

Observar, relatar e descrever incidentes do 
cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 
vento, chuva etc.). Pág. 96 

Descrever incidentes do cotidiano. X X 

Identificar e nomear cores nos ambientes, 
na natureza, em brinquedos e objetos. 
Pág. 97 

Cores nos ambientes. X X 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 
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Educação para a 
diversidade 

Conhecimento de diversas brincadeiras e 
musicas culturais. 

Brincadeiras e musicas. X X 

Cidadania e educação para 
os Direitos Humanos 

Reconhecimento do direito de brincar. Direito de brincar. 
X X 

 
 

UNIDADE DIDÁTICA: BRINCANDO COM A CIÊNCIA 

SUBUNIDADE: A PSICOMOTRICIDADE ATRAVÉS DO ESPORTE 

CRONOGRAMA: 02/08 à 06/08 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPO DE EXPÊRIENCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós 

Demonstrar atitudes de cuidado e 
solidariedade na interação com crianças 
de diferentes faixas etárias e com adultos. 
Pág. 65 
 
 
Conhecer, utilizar e negociar regras 
básicas de convívio social nas interações, 
nas brincadeiras e no uso de espaços 
diversos. Pág. 65 
 
 
Reconhecer a importância da troca e da 
partilha dos brinquedos e outros materiais 
disponibilizados no grupo. Pág. 66 

Cuidado e solidariedade 
 
 
 
Regras básicas de convivio social. 
 
 
 
 
Troca e partilha. 
 

X X 
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Apropriar-se de gestos e movimentos de 
sua cultura no cuidado de si, nos jogos e 
brincadeiras. Pág. 70 
 
 
Participar, de forma individual e coletiva, 
em brincadeiras livres e dirigidas, jogos, 
danças, ginásticas etc. Pág. 71 

Gestos e movimentos. 
 
 
Brincadeiras livres e dirigidas. 

X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corpo, gestos e 
movimentos 

 

Experimentar a pulsação rítmica – tempo 
forte da música e da palavra por meio de 
escuta de cantigas, de jogos musicais 
corporais e brincadeiras cantadas, 
utilizando palmas e pés para marcação do 
tempo forte. Pág. 81 
 
 
 
 
Confeccionar instrumentos e objetos 
sonoros com materiais reaproveitáveis, 
explorando suas sonoridades (chocalhos 
com vasilhames e grãos, clavas com 
pedaços de cabo de vassoura, tambores 
com potes e caixas diversos, dentre 
outros). Pág. 81 

Jogos musicais corporais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos e objetos sonoros. 
 
 

X X 

 
Interagir, por meio da oralidade, com seus 
pares de diferentes idades e com os 
adultos. Pág. 89 

Diferentes sons Oralidade 
 
 

X X 

Traços, sons, cores e 
formas 

 

Identificar e criar diferentes sons e 
reconhecer rimas e aliterações em 
cantigas de roda e textos poéticos. Pág. 88 
 

Descrever incidentes do cotidiano. X X 
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Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

 

Observar, relatar e descrever incidentes do 
cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 
vento, chuva etc.). Pág. 96 

. X X 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações 

Identificar e nomear cores nos ambientes, 
na natureza, em brinquedos e objetos. 
Pág. 97 

Cores nos ambientes X X 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

Educação para a 
diversidade 

Conhecimento de diversas brincadeiras e 
musicas culturais. 

Brincadeiras e musicas. X X 

Cidadania e educação para 
os Direitos Humanos 

Reconhecimento do direito de brincar. Direito de brincar. 
X X 

 

UNIDADE DIDÁTICA: BRINCANDO COM A CIÊNCIA 

SUBUNIDADE: JOGOS FOLCLÓRICOS 

CRONOGRAMA: 09/08 a 13/08 

organização curricular 

campo de expêriencia objetivos de aprendizagem conteúdos culturais 

progressão 
curricular 

2 anos 3 anos 

O eu, o outro e o nós 

Experimentar sabores, sons, ritmos, 
hábitos e histórias das comunidades 
brasileiras (zonas rural e urbana, povos 
indígenas). Pág. 67  

Experimentar. x x 
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Conhecer as histórias e culturas africana, 
indígena e europeia como originárias da 
cultura brasileira, valorizando suas 
peculiaridades.Pág. 67 

Conhecer histórias. x x 

 
 

Corpo, gestos e 
movimentos 

 

Conhecer e participar de danças folclóricas 
(quadrilhas, brincadeiras de roda, 
brincadeiras cantadas etc.).Pág. 71 

Folclóre. x x 

Participar e reconhecer diversas 
manifestações culturais, como 
brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, 
danças, festejos e canções tradicionais 
(pipa, cantigas de roda, pega-pega, cabra-
cega ,barra-manteiga, corda, pião, ciranda, 
escondeesconde, elástico, bambolê etc.) e 
demais manifestações que digam respeito 
às tradições culturais de sua comunidade e 
de outras.Pág. 72 

Partcipar e reconhecer culturas. x x 

Reconhecer o repertório de jogos, 
brincadeiras, brinquedos, festejos, histórias 
e modos de vida das crianças, 
característicos de diferentes culturas e da 
tradição cultural de sua comunidade. Pág 
74 

Reconhecer. x x 

Traços, sons, cores e 
formas 

 

Vivenciar situações como plateia e artista 
por meio de jogos teatrais e faz de conta. 
Pág 84 

Vivenciar situações. x x 

Criar situações cênicas em jogos de faz de 
conta. Pág. 84 

Criar situações. x x 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

 

Vivenciar e respeitar brincadeiras de 
diferentes 
culturas.Pág. 91 

Vivenciar e respeitar. x x 

Ouvir e respeitar canções e histórias de 
diferentes culturas.Pág. 92 

Ouvir e respeitar. x x 
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Identificar e distinguir realidades 
geográficas urbanas e rurais, 
desenvolvendo o respeito pelas 
diversidades.Pág. 98 

Identificar e distinguir. x x 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações 

Reconhecer diversos tipos e origens de 
alimentos, compreendendo a importância 
de uma alimentação saudável. Pág. 100 

Reconhecer diversos tipos de 
alimentos. 

x x 

eixos transversais 

Eixo objetivos de aprendizagem conteúdos 

progressão 
curricular 

2 anos 3 anos 

Educação para a 
diversidade 

Conhecimento de diversas brincadeiras e 
musicas culturais. 

Brincadeiras e musicas. x x 

Cidadania e educação para 
os direitos humanos 

Reconhecimento do direito de brincar. Direito de brincar. 
x x 

 
 
 

UNIDADE DIDÁTICA: BRINCANDO COM A CIÊNCIA 

SUBUNIDADE: TRÂNSITO 

Cronograma: 16/08 a 20/08 

organização curricular 

campo de expêriencia objetivos de aprendizagem conteúdos culturais 

progressão 
curricular 

2 anos 3 anos 

O eu, o outro e o nós 
Conhecer, utilizar e negociar regras básicas 
de convívio social nas interações, nas 

Regras básicas. x x 
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brincadeiras e no uso de espaços 
diversos.Pág. 65  

Desenvolver, gradativamente, a 
capacidade de fazer escolhas, identificando 
situações de risco nos diferentes espaços e 
reagindo com atitude de cuidado.Pág. 66 

Desenvolver a capacidade de fazer 
escolhas. 

x x 

 
 

Corpo, gestos e 
movimentos 

 

Identificar os meios de transporte e alguns 
sinais de trânsito, bem como ações de 
segurança (uso da cadeirinha, cinto de 
segurança, faixa de pedestre). Pág 67 

Meios de transporte. x x 

Participar e criar situações que envolvam 
movimentos com outras crianças e com 
adultos.Pág. 71 

Participar e criar situações. x x 

Realizar passeios a pé, na própria 
instituição e/ou nas proximidades, seguidas 
de conversas sobre tudo que foi observado 
e sobre todas as ações e reações do corpo 
durante o trajeto.Pág. 74 

Passeios a pé. x x 

Traços, sons, cores e 
formas 

 

Manusear e experimentar diferentes 
planos, texturas e espaços de materiais 
diversos (jornais, papel, papelão, 
embalagens, objetos, dentre outros).Pág 79 

Manusear e experimentar. x x 

Participar de atividades com músicas 
usadas como fundo para a formação de 
repertório de memória e realização de 
trabalho corporal livre. Pág. 82 

Atividades com músicas. x x 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

 

Formular e responder perguntas sobre 
fatos da história narrada, identificando 
cenários, personagens e principais 
acontecimentos. Pág. 88 

Formular e responder. x x 

Criar e contar histórias oralmente, com 
base em imagens ou temas sugeridos.Pág. 
88 

Criar e contr histórias. x x 



 

 

83  

Perceber e utilizar diferentes formas de 
expressão para se comunicar (sorriso, 
choro, beijo, balanço da cabeça negativa ou 
afirmativa etc.). Pág. 89 

Formas de expressão. x x 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações 

Classificar objetos, considerando 
determinado atributo (tamanho, peso, cor, 
forma etc.). Pág. 96 

Classificar objetos. x x 

Identificar e reproduzir trajetos com dados 
predeterminados, por meio de brincadeiras 
e jogos.Pág. 97 

Identificar e reproduzir tajetos. x x 

eixos transversais 

eixo objetivos de aprendizagem conteúdos 

progressão 
curricular 

2 anos 3 anos 

educação para a 
diversidade 

Conhecimento de diversas brincadeiras e 
musicas culturais. 

Brincadeiras e musicas. x x 

cidadania e educação para 
os direitos humanos 

Reconhecimento do direito de brincar. Direito de brincar. 
x x 

 

UNIDADE DIDÁTICA: BRINCANDO COM A CIÊNCIA 

SUBUNIDADE: PROJETO BRINCAR 

CRONOGRAMA: 23/08 a 27/08 

organização curricular 

campo de expêriencia objetivos de aprendizagem conteúdos culturais 

progressão 
curricular 

2 anos 3 anos 
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O eu, o outro e o nós 

Experimentar sabores, sons, ritmos, 
hábitos e histórias das comunidades 
brasileiras (zonas rural e urbana, povos 
indígenas). Pág. 67  

Experimentar. x x 

Conhecer as histórias e culturas africana, 
indígena e europeia como originárias da 
cultura brasileira, valorizando suas 
peculiaridades.Pág. 67 

Conhecer histórias. x x 

 
 

Corpo, gestos e 
movimentos 

 

Conhecer e participar de danças folclóricas 
(quadrilhas, brincadeiras de roda, 
brincadeiras cantadas etc.). Pág. 71 

Folclóre. x x 

Participar e reconhecer diversas 
manifestações culturais, como 
brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, 
danças, festejos e canções tradicionais 
(pipa, cantigas de roda, pega-pega, cabra-
cega, barra-manteiga, corda, pião, ciranda, 
escondeesconde, elástico, bambolê etc.) e 
demais manifestações que digam respeito 
às tradições culturais de sua comunidade e 
de outras.Pág. 72 

Partcipar e reconhecer culturas. x x 

Reconhecer o repertório de jogos, 
brincadeiras, brinquedos, festejos, histórias 
e modos de vida das crianças, 
característicos de diferentes culturas e da 
tradição cultural de sua comunidade. Pág 
74 

Reconhecer. x x 

Traços, sons, cores e 
formas 

 

Vivenciar situações como plateia e artista 
por meio de jogos teatrais e faz de conta. 
Pág 84 

Vivenciar situações. x x 

Criar situações cênicas em jogos de faz de 
conta. Pág. 84 

Criar situações. x x 
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Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

 

Vivenciar e respeitar brincadeiras de 
diferentes culturas.Pág. 91 Vivenciar e respeitar. x x 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações 

Ouvir e respeitar canções e histórias de 
diferentes culturas.Pág. 92 

. Ouvir e respeitar x x 

 
   

eixos transversais 

eixo objetivos de aprendizagem conteúdos 

progressão 
curricular 

2 anos 3 anos 

Educação para a 
diversidade 

Experimentar sabores, sons, ritmos, 
hábitos e histórias das comunidades 
brasileiras (zonas rural e urbana, povos 
indígenas). Pág. 67  

Experimentar. x x 

Cidadania e educação para 
os direitos humanos 

Conhecer as histórias e culturas africana, 
indígena e europeia como originárias da 
cultura brasileira, valorizando suas 
peculiaridades.Pág. 67 

Conhecer histórias. x x 

 

UNIDADE DIDÁTICA: Brincando com a ciência 

SUBUNIDADE: FEIRA DE CIÊNCIAS  

CRONOGRAMA: 30/08 a 03/09 

organização curricular 

campo de expêriencia objetivos de aprendizagem conteúdos culturais 

progressão 
curricular 

2 anos 3 anos 
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O eu, o outro e o nós 

Compartilhar os objetos e os espaços com 
crianças de diferentes faixas etárias e com 
adultos e negociar sua participação em 
brincadeiras. Pág. 65  

Compartilhar os objetos. x x 

Desenvolver, gradativamente, a 
capacidade de fazer escolhas, identificando 
situações de risco nos diferentes espaços e 
reagindo com atitude de cuidado. Pág. 66 

Capacidade de fazer escolhas. x x 

 
 

Corpo, gestos e 
movimentos 

 

Participar de atividades que envolvam 
sensações táteis e percepção das partes do 
próprio corpo e do corpo de outras 
crianças.Pág 71 

Sensações táteis. x x 

Reconhecer a diferença, semelhança e 
aspectos físicos dos objetos usando mãos 
e pés. Pag. 72 

Reconhecer a diferença dos aspectos 
físicos. 

x x 

Interagir com crianças de diferentes idades 
e adultos, utilizando brinquedos de 
materiais alternativos. Pag 72 

Interagir com crianças. x x 

Traços, sons, cores e 
formas 

 

Manusear e experimentar diferentes 
planos, texturas e espaços de materiais 
diversos (jornais, papel, papelão, 
embalagens, objetos, dentre outros). Pág 
79 

Manusear e experimentar diferentes 
materiais. 

x x 

Experimentar a pulsação rítmica – tempo 
forte da música e da palavra por meio de 
escuta de cantigas, de jogos musicais 
corporais e brincadeiras cantadas, 
utilizando palmas e pés para marcação do 
tempo forte. Pag. 81 

Pulsacão rítmica. x x 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

 

Dialogar com crianças de diferentes idades 
e adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões Pág. 
88 

Dialogar com crianças. x x 
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Interagir, por meio da oralidade, com seus 
pares de diferentes idades e com os 
adultos.Pág. 89 

Interagir oralmente. x x 

Experimentar diferentes materiais que 
riscam (giz de cera, tinta guache, cola 
colorida, carvão) para expressar 
sentimentos e ideias que são elementos 
culturais (processo do grafismo). Pag. 93 

Experimentar diferentes materiais. x x 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações 

Realizar experimentos de conservação de 
quantidade. Pág. 98 

Experimentos de conservação de 
quantidade. 

x x 

Participar de experimentos, observações, 
pesquisas e outros procedimentos 
científicos para ampliação dos 
conhecimentos e vocabulário. Pág. 99 

Procedimentos científicos. x x 
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eixos transversais 

eixo objetivos de aprendizagem conteúdos 

progressão 
curricular 

2 anos 3 anos 

educação para a 
diversidade 

Conhecimento de diversas brincadeiras e 
musicas culturais. 

Brincadeiras e musicas. x x 

cidadania e educação para 
os direitos humanos 

Reconhecimento do direito de brincar. Direito de brincar. 
x x 

 
 
 

c) UNIDADE DIDÁTICA: VALORIZANDO A DIVERSIDADE E A CULTURA 
 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE / 
CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS 
 
EIXOS INTEGRAORES: CUIDAR E EDUCAR / BRINCA E INTERAGIR 
 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E NÓS / CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS / TRAÇOS, SONS, CORES 
E FORMAS / ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO / ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 
 
JUSTIFICATIVA: Visto que a inserção da criança na creche é um período de extrema importância, uma vez que esse ambiente 
possibilita a ampliação das referências sociais do aluno, a construção de novas relações e a vivência em grupo para que eles 
saibam lidar com a diferença com sensibilidade e equilíbrio; as subunidades foram contruídas com o objetivo de possibilitar que 
tenham familiaridade com a diversidade, as expressões culturais e favoreçam a integração, participação da convivência coletiva 
e o respeito ao próximo.  
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UNIDADE DIDÁTICA: VALORIZANDO A DIVERSIDADE E A CULTURA 

SUBUNIDADE: PRIMAVERA 

CRONOGRAMA: 06/09 a 17/09 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

    O eu, o outro e o nós 

Compartilhar os objetos e os espaços com 
crianças de diferentes faixas etárias e com 
adultos e negociar sua participação em 
brincadeiras. Pág. 65  

Compartilhar objetos e espaços. X X 

Usar estratégias pautadas no respeito 
mútuo para lidar com conflitos nas 
interações com crianças e adultos, com a 
orientação de um adulto. Pág. 65 

Respeito mútuo. X X 

Corpo, gestos e 
movimentos 

Participar de brincadeiras com objetos de 
diferentes tamanhos, formas, texturas e 
pesos (pneus, latas, caixas de papelão, 
copos plásticos, bastões de madeira, bolas 
de meia, sacos de estopa, pedaços de 
espuma, isopor, EVA etc.). Pág 73 

Partcipar de brincadeiras. X X 

Realizar passeios a pé, na própria 
instituição e/ou nas proximidades, seguidas 
de conversas sobre tudo que foi observado 
e sobre todas as ações e reações do corpo 
durante o trajeto.Pág. 74 

Passeios a pé. X X 

Traços, sons, cores e 
formas. 

Conhecer tintas alternativas feitas a partir 
de materiais naturais. Pág 79 

Conhecer tintas. 
X 

X 

Explorar diferentes fontes sonoras: ocorpo 
(voz/canto, estalos, passos, palmas, 

Fontes sonoras. X X 
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onomatopeias, dentre outros); onatureza 
(sementes, madeira, folhas, cascas, 
pedras de diferentes formas e tamanhos, 
dentre outros); oobjetos cotidianos e 
materiais reutilizáveis (caixas de papelão, 
embalagens plásticas, sacos de papel, 
potes de plástico, panelas, colher de pau, 
madeira, garrafas, vidros, tampas, 
tampinhas, dentre outros). Pag. 80 

Identificar e criar diferentes sons e 

reconhecer rimas e aliterações em 

cantigas de roda e textos poéticos. Pág. 88 

Diferentes sons. x x 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

Registrar ideias e sentimentos por meio do 
desenho, comunicando experiências de 
lugares, pessoas e objetos. Pág. 92 Ideias esentimentos por meio do 

desenho. 
X X 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações. 

Identificar e nomear cores nos ambientes, 
na natureza, em brinquedos e objetos.Pág. 
97 

Identificar e nomear cores. X X 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

Educação para a 
diversidade. 

Conhecimento de diversas brincadeiras e 
musicas culturais. 

Brincadeiras e musicas. X X 

Cidadania e educação para 
os direitos humanos 

Reconhecimento do direito de brincar. Direito de brincar. 
X X 

 



 

 

91  

UNIDADE DIDÁTICA: VALORIZANDO A DIVERSIDADE E A CULTURA 

SUBUNIDADE: SEMANA DA LUTA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

CRONOGRAMA: 20/09 à 24/09 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

    O eu, o outro e o nós 

Perceber que as pessoas têm 
características físicas diferentes (altura, 
etnia, preferências, local de moradia), 
respeitando e valorizando a diversidade. 
Pág. 65 

Características físicas diferentes X X 

Demonstrar imagem positiva de si e 
confiança em sua capacidade para 
enfrentar dificuldades e desafios. Pág. 65 

Enfrentar dificuldades e desafios. X X 

Corpo, gestos e 
movimentos 

Ampliar as próprias conquistas corporais e 
perceber as conquistas corporais dos 
colegas. Pág. 71 

Conquistas corporais. X X 

Participar e compartilhar situações que 
desafiem os limites e as potencialidades 
corporais. Pág. 71 

Potencialidades corporais. X X 

Traços, sons, cores e 
formas. 

Interagir com produções artísticas 
individuais e coletivas, desenvolvendo a 
dimensão estética da arte. Pág. 79 
 
 
 

Dimensão estética da arte. 

 
 
 

X 
X 

Manusear e experimentar diferentes 
planos, texturas e espaços de materiais 
diversos (jornais, papel, papelão, 

Materiais diversos. 
X X 
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embalagens, objetos, dentre outros). Pág. 
79 
 
 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

Perceber que o som produzido por seu 
corpo é uma maneira de comunicação, 
desenvolvendo a capacidade de 
diferenciação da fala humana. Pág. 89 
 
Perceber e utilizar diferentes formas de 
expressão para se comunicar (sorriso, 
choro, beijo, balanço da cabeça negativa ou 
afirmativa etc.). Pág. 89 

Maneiras de comunicação. 
 
 
Diferentes formas para se expressar. 
 

X X 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações. 

Arrumar o espaço por meio de experiências 
de deslocamento de si e dos objetos. Pág. 
96 
 
 
Explorar e descrever semelhanças e 
diferenças entre as propriedades dos 
objetos (odor, cor, textura, temperatura, 
tamanho). Pág. 96 

Experiências de deslocamento. 
 
 
 
 
Semelhanças e diferençasentre as 
propriedades dos objetos. 

X X 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

Educação para a 
diversidade. 

Aprender a conviver com as diferenças. Diferenças e semelhanças entre 
pessoas. 

X X 
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UNIDADE DIDÁTICA: VALORIZANDO A DIVERSIDADE E A CULTURA 

SUBUNIDADE: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

CRONOGRAMA: 27/09 a 01/10 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós. 

Estabelecer o controle progressivo de suas 
necessidades fisiológicas e realizar, de 
modo independente, atividades de 
alimentação e higienização. Pág. 66 

Alimentação e higienização. X X 

Experimentar sabores, sons, ritmos, 
hábitos e histórias das comunidades 
brasileiras (zonas rural e urbana, povos 
indígenas). Pág. 67 

Experimentar sabores. X X 

Corpos, gestos e 
movimentos. 

Reconhecer a diferença, semelhança e 
aspectos físicos dos objetos usando mãos 
e pés. Pág. 72 

Aspectos físicos dos objetos. X X 

Segurar o prato e talher para alimentar-se 
com autonomia e realizar a prática do 
autosservimento com a orientação do 
adulto. Pág. 75 

Alimentar-se com autonomia. X X 

Traços, sons, cores e 
formas. 

Experimentar e conhecer diversas texturas 
de variados materiais, relacionando 
texturas/objetos/materiais. Pág. 79 
 
 

Diversas texturas. 
 
 
 
 
Imagem mental de objetos e imagens. 
 

X X 
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Ativar a imagem mental de objetos e 
imagens reais, por meio da observação, 
memória e imaginação. Pág. 83 

 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

Manusear rótulos e embalagens no 
cotidiano, a fim de perceber suas funções 
e diferenças. Pág. 91 
 
Expressar oralmente desejos, 
experiências, necessidades e opiniões. 
Pág. 90 
 
 

Rótulos e embalagens do cotidiano. 
 
 
Desejos, experiências, necessidades e 
opiniões. 
 

X X 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações. 

Participar do plantio e cultivo de horta ou 
jardim, desenvolvendo hábitos de cuidado 
e responsabilização com o meio ambiente. 
Pág. 100 
 
 
Reconhecer diversos tipos e origens de 
alimentos, compreendendo a importância 
de uma alimentação saudável. Pág. 100 

Plantio e cultivo de horta ou jardim. 
 
 
 
Origens de alimentos. X X 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

Educação para a 
Sustentabilidade 

Trabalhar o não disperdício e 
aproveitamento total dos alimentos 

 
Aproveitamento dos alimentos 

X X 

 
 
 
 



 

 

95  
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UNIDADE DIDÁTICA: VALORIZANDO A DIVERSIDADE E A CULTURA 

SUBUNIDADE: SEMANA DA CRIANÇA 

CRONOGRAMA: 04/10 a 08/10 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

LINGUAGEM OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós. 

Demonstrar atitudes de cuidado e 
solidariedade na interação com crianças 
de diferentes faixas etárias e com adultos. 
Pág. 65 
 
 
Conhecer, utilizar e negociar regras 
básicas de convívio social nas interações, 
nas brincadeiras e no uso de espaços 
diversos. Pág. 65 
 
 
Reconhecer a importância da troca e da 
partilha dos brinquedos e outros materiais 
disponibilizados no grupo. Pág. 66 

Cuidado e solidariedade 
 
 
 
Regras básicas de convivio social. 
 
 
 
 
Troca e partilha. 
 

X X 

Corpo, gestos e 
movimentos 

Apropriar-se de gestos e movimentos de 
sua cultura no cuidado de si, nos jogos e 
brincadeiras. Pág. 70 
 
 

Gestos e movimentos. 
 
 
Brincadeiras livres e dirigidas. 

X X 
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Participar, de forma individual e coletiva, 
em brincadeiras livres e dirigidas, jogos, 
danças, ginásticas etc. Pág. 71 

Traços, sons, cores e 
formas. 

Experimentar a pulsação rítmica – tempo 
forte da música e da palavra por meio de 
escuta de cantigas, de jogos musicais 
corporais e brincadeiras cantadas, 
utilizando palmas e pés para marcação do 
tempo forte. Pág. 81 
 
 
Confeccionar instrumentos e objetos 
sonoros com materiais reaproveitáveis, 
explorando suas sonoridades (chocalhos 
com vasilhames e grãos, clavas com 
pedaços de cabo de vassoura, tambores 
com potes e caixas diversos, dentre 
outros). Pág. 81 

Jogos musicais corporais. 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos e objetos sonoros. 
 
 

X X 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

Identificar e criar diferentes sons e 
reconhecer rimas e aliterações em 
cantigas de roda e textos poéticos. Pág. 88 
 
Interagir, por meio da oralidade, com seus 
pares de diferentes idades e com os 
adultos. Pág. 89 

Diferentes sons  
 
 
Oralidade 

X X 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações. 

Observar, relatar e descrever incidentes do 
cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 
vento, chuva etc.). Pág. 96 

Descrever incidentes do cotidiano. X X 

Identificar e nomear cores nos ambientes, 
na natureza, em brinquedos e objetos. 
Pág. 97 

Cores nos ambientes. X X 
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UNIDADE DIDÁTICA: VALORIZANDO A DIVERSIDADE E A CULTURA 

SUBUNIDADE: VIAJANDO PELAS REGIÕES 

CRONOGRAMA: 13/10 a 23/10 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

LINGUAGEM OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós. 

Perceber que as pessoas têm 
características físicas diferentes (altura, 
etnia, preferências, local de moradia), 
respeitando e valorizando a diversidade. 
Pág. 65 
 
 
Conhecer as histórias e culturas africana, 
indígena e europeia como originárias da 
cultura brasileira, valorizando suas 
peculiaridades. Pág. 67 
 
 
Conhecer a história de Brasília, 
curiosidades e a história de vida de pessoas 
que constituem esse contexto. Pág. 67 

Respeitando e valorizando a 
diversidade. 
 
 
 
 
Histórias e culturas. 
 
 
 
Curiosidades e histórias. 
 
 
 

X X 

Corpo, gestos e 
movimentos. 

Conhecer e participar de danças folclóricas 
(Quadrilhas, brincadeiras de roda, 
brincadeiras cantadas etc.). Pág. 71 

Danças folclóricas. X X 

Participar de brincadeiras da cultura infantil, 
de acordo com as regras estabelecidas 
(brincar de pega-pega, correndo pelos 

Brincadeiras da cultura infantil. X X 



 

 

99  

espaços na tentativa de fugir e não ser 
alcançado, entre outras). Pág. 70 

Traços, sons, cores e 
formas. 

Escutar atentamente, em mídias, 
apresentações ou concertos, estilos e 
gêneros musicais (música folclórica, erudita, 
popular, dentre outros) do contexto da 
criança, seja familiar, comunitário e/ou da 
instituição educacional. Pág. 80 

Estilos e gêneros musicais. X X 

Observar diversas imagens/cenas/obras por 
meio de fotografias, pinturas, objetos, 
esculturas, cenas cotidianas, gravuras e 
obras de artistas. Pág. 82 

Cenas cotidianas, gravuras e obras de 
artistas. 

X X 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

Criar e contar histórias oralmente, com base 
em imagens ou temas sugeridos. Pág. 88 
 
 
Vivenciar e respeitar brincadeiras de 
diferentes culturas. Pág. 91 

Criação de histórias. 
 
 
Brincadeiras culturais. 

X X 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações. 

Identificar e distinguir realidades 
geográficas urbanas e rurais, 
desenvolvendo o respeito pelas 
diversidades. Pág. 98 

Respeito pelas diversidades.  X X 

Observar as características de Brasília e do 
Cerrado.Pág. 100 

Características de Brasília e do 
Cerrado. 

X X 

 

UNIDADE DIDÁTICA: VALORIZANDO A DIVERSIDADE E A CULTURA 

SUBUNIDADE: GASTRONOMIA REGIONAL 

CRONOGRAMA:25/10 a 29/10 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 
PROGRESSÃO 
CURRICULAR 
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2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós. 

Conhecer a história de Brasília, 
curiosidades e a história de vida de pessoas 
que constituem esse contexto. Pág. 67 
 
 
Experimentar sabores, sons, ritmos, hábitos 
e histórias das comunidades brasileiras 
(zonas rural e urbana, povos indígenas). 
Pág. 67 

Curiosidades e história de Brasília 
 
 
Hábitos e histórias brasileiras 

X X 

Corpo, gestos e 
movimentos 

Segurar o prato e talher para alimentar-se 
com autonomia e realizar a prática do 
autosservimento com a orientação do 
adulto. Pág 75 
 
 
Reconhecer o repertório de jogos, 
brincadeiras, brinquedos, festejos, histórias 
e modos de vida das crianças, 
característicos de diferentes culturas e da 
tradição cultural de sua comunidade. Pág. 
74 
 

Alimentar-se com autonomia. 
 
 
 
Tradição cultural da comunidade. 
 
 

X X 

Traços, sons, cores e 
formas. 

Manusear e experimentar diferentes planos, 
texturas e espaços de materiais diversos 
(jornais, papel, papelão, embalagens, 
objetos, dentre outros). Pág 79 

Experimentar diferentes planos. X X 

Desenhar descrevendo histórias, lugares e 
acontecimentos narrados. Pág. 83 

Descrever histórias e lugares. X X 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

Criar e contar histórias oralmente, com base 
em imagens ou temas sugeridos Pág. 88 
 

Criação e contação de histórias. 
 
 

X X 



 

 

101  

Desenvolver, paulatinamente, as 
habilidades básicas necessárias à produção 
e emissão correta defonemas, 
expressando-se e reproduzindo mensagens 
verbais com gradativa clareza e fluência. 
Pág 89 

 
Desenvolvimento do palato. 
 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações.  

Contar oralmente objetos, pessoas, livros 
etc., em contextos diversos. Pág 96. 
 
Identificar os seres vivos a partir da 
observação de suas características físicas, 
tipo de alimentação, habitat, modos de 
locomoção e sua relação com o ambiente e 
outros seres vivos. Pág 99 

 
Contextos diversos. 
 
 
 
 

X X 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

Educação para a 
diversidade 

Conhecer as diferenças e semelhanças 
entre os sabores de cada região 

Diferenças e semelhanças X X 

Cidadania e educação para 
os Direitos Humanos 

Conhecer a cultura gastromomica da 
região. 

Cultura Gastronomica X X 

 

UNIDADE DIDÁTICA: VALORIZANDO A DIVERSIDADE E A CULTURA 

SUBUNIDADE: PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA  

CRONOGRAMA: 01/11 a 06/11 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós. 

Usar estratégias pautadas no respeito 
mútuo para lidar com conflitos nas 
interações com crianças e adultos, com a 
orientação de um adulto. Pág. 65 
 
 
Identificar e utilizar diferentes 
possibilidades de comunicação com as 
pessoas do convívio social, respeitando as 
regras sociais. Pág 66 
 

Respeito mútuo. 
 
 
 
 
Convívio social. 

X X 

Corpo, gestos e 
movimentos. 

Experimentar formas de deslocamentos no 
espaço (pular, saltar...), combinando 
movimentos e seguindo orientações.Pág. 
70 
 
Participar e ampliar os movimentos pela 
utilização de diferentes modalidades de 
dança. Pág 71 

Deslocamento no espaço. 
 
 
Diferentes modalidades de dança. 

X X 

Traços, sons, cores e 
formas. 

Participar ativamente de histórias 
sonorizadas, utilizando diversas fontes 
sonoras. Pág. 80 
 
Observar diversas imagens/cenas/obras 
por meio de fotografias, pinturas, objetos, 
esculturas, cenas cotidianas, gravuras e 
obras de artistas. Pág. 82 

Diversas fontes sonoras. 
 
 
Diversas imagens/cenas/obras. 

X X 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

Manipular textos e participar de situações 
de escuta para ampliar seu contato com 

Situações de escuta. 
 

X X 
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diferentes gêneros textuais (parlendas, 
poesia, telefonemas, histórias, tirinhas, 
cartazes, cardápios, notícias 
etc.). Pág. 89 
 
Vivenciar exposição de ideias e fatos com 
auxílio de adultos e utilização de recursos 
como ilustrações, objetos etc. Pág 90 

 
 
 
Exposição de ideias. 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações. 

Identificar e reproduzir trajetos com dados 
predeterminados, por meio de brincadeiras 
e jogos. Pàg. 97 
 
 
Compreender a função social do dinheiro, 
de forma lúdica, em situações de vivência 
e manipulação (dinheiro de brinquedo) 
para a descoberta de que as cédulas e 
moedas têm valores e que são utilizadas 
na aquisição de produtos e serviços. Pág. 
97 

Trajetos. 
 
 
 
Função social do dinheiro. 

X X 

 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

Educação para a 
diversidade 

Conhecer sobre fatos históricos do Brasil História do Brasil X X 
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UNIDADE DIDÁTICA: VALORIZANDO A DIVERSIDADE E A CULTURA 

SUBUNIDADE: AS DIFERENTES CULTURAS AFRICANAS 

CRONOGRAMA: 08/11 a 19/11 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

LINGUAGEM OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós. 

Compartilhar os objetos e os espaços com 
crianças de diferentes faixas etárias e com 
adultos e negociar sua participação em 
brincadeiras. Pág 65 

Compartilhamento de objetos. X X 

Identificar e utilizar diferentes 
possibilidades de comunicação com as 
pessoas do convívio social, respeitando as 
regras sociais. Pág 66 

Regras sociais. X X 

Corpo, gestos e 
movimentos. 

 
Apropriar-se de gestos e movimentos de 
sua cultura no cuidado de si, nos jogos e 
brincadeiras. Pág 70 

Gestos e movimentos. X X 

Participar e perceber os processos 
simbólicos, por meio da dramatização de 
histórias, músicas, entre outros, tendo o 
corpo como protagonista. Pág 72 

Dramatização de histórias e músicas. X X 

Traços, sons, cores e 
formas. 

Valorizar produções artísticas individuais e 
coletivas no âmbito das linguagens 
artísticas. Pág 79 

Linguagens artísticas. X X 

Observar diversas imagens/cenas/obras 
por meio de fotografias, pinturas, objetos, 

Observação de imagens e obras 
artísticas. 

X X 
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esculturas, cenas cotidianas, gravuras e 
obras de artistas. Pág 82 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a 
leitura de histórias e outros textos, 
diferenciando escrita de ilustrações, com 
orientação do adulto-leitor, a direção da 
leitura (de cima para baixo, da esquerda 
para a direita). Pág 88 

Leitura de histórias. 

X X 

Registrar ideias e sentimentos por meio do 
desenho, comunicando experiências de 
lugares, pessoas e objetos. Pág 92 

Registro de ideias e sentimentos. X X 

 
 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações. 

Contar oralmente objetos, pessoas, livros 
etc., em contextos diversos. Pág 96 

Quantidades. X X 

Identificar e marcar a passagem do tempo, 
destacando datas importantes e eventos 
(aniversários, festas, passeios, estações 
do ano 
etc.) por meio de calendário e relógio. Pág 
97 

Datas importantes. X X 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

Educação para a 
diversidade 

Conhecer as diferentes culturas, de modo 
especial, as africanas. 

Diferenças culturais. X X 

 

UNIDADE DIDÁTICA: VALORIZANDO A DIVERSIDADE E A CULTURA 

SUBUNIDADE: TOLERANCIA E RESPEITO A VIDA 

CRONOGRAMA: 22/11 a 27/11 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

LINGUAGEM OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós. 

Demonstrar atitudes de cuidado e 
solidariedade na interação com crianças de 
diferentes faixas etárias e com adultos. Pág 
65 

Interação com crianças e com adultos. X X 

Conhecer, utilizar e negociar regras básicas 
de convívio social nas interações, nas 
brincadeiras e no uso de espaços diversos. 
Pág 65 

Convívio social. X X 

Corpo, gestos e 
movimentos. 

 
Perceber a diferença do ritmo respiratório e 
dos batimentos cardíacos durante as 
atividades ativas e tranquilas, visando ao 
desempenho eficaz nas ações e tendo 
como base os sinais do corpo. Pág 72 

Sinais do corpo. 
 
 
 
 

X X 

Reconhecer a diferença, semelhança e 
aspectos físicos dos objetos usando mãos 
e pés.  Pág 72 

Aspectos físicos dos objetos. X X 

Traços, sons, cores e 
formas. 

Participar ativamente de histórias 
sonorizadas, utilizando diversas fontes 
sonoras. Pág 80 

Fontes sonoras. X X 

Perceber e expressar sensações, 
sentimentos e pensamentos por meio da 
escuta e participação ativa de histórias 
sonorizadas. Pág 80 

Escuta e participação ativa. X X 
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Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

Dialogar com crianças de diferentes idades 
e adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões. Pág 
88 

Expressão de desejos e necessidades. 

X X 

Perceber as imagens e gestos que 
representam ideias a fim de relacioná-los à 
sua vivência. Pág 89 

Percepção de imagens e gestos. X X 

 
 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações. 

Diferenciar espaços sociais públicos e 
privados, conforme suas características e 
utilidades. Pág. 98 

Espaços sociais públicos e privados. X X 

Conhecer os ciclos de vida de plantas, 
animais e seres humanos. Pág 99 

Ciclos da vida. X X 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

Educação para a 
diversidade 

Dialogar sobre a tolerância e o respeito 
entre pessoas. 

Tolerância e respeito X X 

UNIDADE DIDÁTICA: VALORIZANDO A DIVERSIDADE E A CULTURA 

SUBUNIDADE: TRABALHANDO O VERDADEIRO SENTIDO DO NATAL 

CRONOGRAMA: 29/11 a 10/12 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

LINGUAGEM OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós. 
Experimentar sabores, sons, ritmos, 
hábitos e histórias das comunidades 

Sabores, sons e ritmos.  X X 
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brasileiras (zonas rural e urbana, povos 
indígenas). Pág 67 

Reconhecer a importância da troca e da 
partilha dos brinquedos e outros materiais 
disponibilizados no grupo. Pág 66 

Troca e partilha. X X 

Corpo, gestos e 
movimentos. 

 
 
Participar de atividades de relaxamento 
pela escuta do próprio corpo, de músicas e 
sons da natureza. Pág 73. 

Escuta do próprio corpo. 
 
 
 

X X 

Vivenciar situações que ampliem a 
coordenação visomotora. Pág 74  

Coordenação visomotora. X X 

Traços, sons, cores e 
formas. 

Manusear e experimentar diferentes 
planos, texturas e espaços de materiais 
diversos (jornais, papel, papelão, 
embalagens, objetos, dentre outros). Pág 
79 

Experimentando diferentes texturas.  X X 

Participar ativamente de histórias 
sonorizadas, utilizando diversas fontes 
sonoras. Pág 80 

Fontes sonoras. X X 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

Perceber as imagens e gestos que 
representam ideias a fim de relacioná-los à 
sua vivência. Pág 89. 

Imagens e gestos. X X 

Compreender que livros e outros impressos 
têm autor, ilustrador e capa. Pág 91. 

Livros. X X 

 
 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

Compreender a importância da 
conservação, do uso racional e do 
reaproveitamento de objetos utilizados 
individual e coletivamente. Pág 99. 

Objetos individuais e coletivos. X X 
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transformações. Reconhecer, por meio dos sentidos, as 
características dos elementos naturais, dos 
materiais e do ambiente: quente, frio, liso, 
áspero, grosso, fino, doce, salgado, 
amargo, azedo, fortes e fracos etc. Pág 
100. 

Sentidos. X X 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

Educação para a 
diversidade 

Trabalhar os valores de solidariedade, 
respeito e empatia 

Valores. X X 

UNIDADE DIDÁTICA: VALORIZANDO A DIVERSIDADE E A CULTURA 

SUBUNIDADE: #PARTIUFÉRIAS 

CRONOGRAMA: 13/12 a 22/12 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

LINGUAGEM OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 

O eu, o outro e o nós. 

Perceber sua imagem no espelho e em 
diferentes fotografias. Pág. 66. 

Imagem no espelho.  X X 

Realizar pequenas tarefas do cotidiano que 
envolvam atitudes de manutenção, 
preservação e cuidados com os pertences 
pessoais e coletivos. Pág 66. 

Tarefas do cotidiano.  X X 
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Corpo, gestos e 
movimentos. 

Participar de brincadeiras com objetos de 
diferentes tamanhos, formas, texturas e 
pesos (pneus, latas, caixas de papelão, 
copos plásticos, bastões de madeira, bolas 
de meia, sacos de estopa, pedaços de 
espuma, isopor, EVA etc.). Pág 73.  

Brincadeiras com diferentes objetos.  
 
 
 
 

X X 

Participar de brincadeiras por meio de 
ações corporais, em que se explorem as 
diferentes possibilidades do corpo. Pág 75 

Diferentes possibilidades do corpo.  X X 

Traços, sons, cores e 
formas. 

Desenhar descrevendo histórias, lugares e 
acontecimentos narrados. Pág. 83 

Acontecimentos narrados.  X X 

Emitir opiniões em relação a obras de Arte. 
Pág. 83 

Obras de artes.   X X 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

Vivenciar e respeitar brincadeiras de 
diferentes culturas. Pág 91. 

Brincadeiras de diferentes culturas.  X X 

Participar de leituras por meio de gravuras, 
imagens etc. Pág 91. 

Leituras com gravuras e imagens.  X X 

 
 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações. 

Identificar e nomear cores nos ambientes, 
na natureza, em brinquedos e objetos. 
Pág. 97 

Identificando e nomeando cores.  X X 

Identificar e distinguir realidades 
geográficas urbanas e rurais, 
desenvolvendo o respeito pelas 
diversidades. Pág 98 

Respeito pelas diversidades.  X X 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EIXO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 

2 ANOS 3 ANOS 
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Educação para a 
diversidade 

Conhecimento de diversas brincadeiras e 
músicas culturais 

Brimcadeiras e músicas. X X 
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11) PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 
O tipo de gestão administrativo pedagógico adotado é o participativo, pois se 

acredita que o mesmo oferece mais segurança à comunidade, uma vez que, além da 

participação dos professores, essa pode também estar inserida no processo de 

desenvolvimento do aluno. A equipe pedagógica é composta por Diretor, Coordenador 

Pedagógico, Professor, Monitor, Orientador Educacional, Psicólogo e Nutricionista; 

busca-se da melhor maneira, cooperar com as necessidades de cada membro. 

Como instituição formal, o Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa 

Senhora do Carmo, adota estratégias estabelecidas em políticas que norteiam os 

diversos segmentos que compõem a estrutura administrativa e pedagógica a seguir: 

 Política de Direção – coordena e preside o fundamento do processo pedagógico, a 

ação do coordenador, as atividades dos educandos e as relações da comunidade 

escolar, zelando para que se cumpra, no âmbito de sua ação, a ordem educacional 

vigente no país. 

 Política Pedagógica – diagnostica, planeja, orienta e avalia as atividades didático- 

pedagógicas, visando à qualidade e a unidade do processo ensino-aprendizagem. 

Proporciona condições para o desenvolvimento integral e harmônico do educando, 

promovendo o seu ajustamento à escola, à família e à comunidade. Oferecendo 

momentos em que a escola, família e comunidade possam estar juntas, participando de 

eventos que propiciem uma maior interação no processo pedagógico e almejando o êxito 

do ensino aprendizagem do discente, exercido em conjunto com professor e 

coordenador. 

Para promover o aprimoramento moral, cultural, ecológico, compreendendo os 

direitos e deveres da pessoa humana; e contribuir para o desenvolvimento de suas 

potencialidades, são ofertadas idas ao teatro, ao cinema, atividades dentro dos projetos 

que possibilitem os conhecimentos dos direitos e deveres das crianças. Nas rodas de 

conversas em sala de aula, são possibilitados momentos de reflexão, escolhas e 

sugestões para que os alunos adquiram habilidades e atitudes necessárias para uma 

educação cidadã. Além disso será realizado mensalmente um momento cívico, no qual 

haverá hasteamento da bandeira e execução do hino nacional brasileiro. Após este 
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momento, duas turmas irão realizar apresentações acerca do conteúdo trabalhado em 

sala. 

A participação e integração de todos os membros da comunidade escolar é 

propiciada na execução e implementação da Proposta Pedagógica, na execução das 

festividades, roda de conversa com os pais, reuniões bimestrais com palestras 

preventivas e informativas, e nas reuniões semestrais para conhecimento do Relatório 

Descritivo Individual do Aluno (RDIA) e preenchimento de questionários institucionais 

avaliativos questionários preenchidos pelos pais ou responsáveis. 

A formação integral do aluno é promovida através de planejamentos pedagógicos 

que envolvam todas as linguagens do Currículo, bem como as necessidades individuais 

de cada um. Há a promoção de uma rotina que favoreça o cuidar e o educar de forma 

harmoniosa e dinâmica, respeitando o outro. A criança é estimulada a participar da 

construção de atividades, histórias (reconto) e em brincadeiras dirigidas. 

Para promoção do diálogo como estratégia de mediar conflitos e para tomada de 

decisões, são realizadas: rodas de conversas com os alunos; atendimentos 

individualizados e/ou em grupo para os profissionais, reuniões coletivas com os 

funcionários e reuniões com os pais e/ou responsáveis.  

Com a finalidade de desenvolver a criança em seus aspectos intelectuais, sociais, 

físico e psicológico, são realizadas atividades pedagógicas, por meio de projetos, que 

propiciem o desenvolvimento criativo (caderno de grafismo), a socialização (atividades 

cooperativas), avanço psicomotor (Circuito Psicomotor), e o desenvolvimento de hábitos 

alimentares saudáveis (Projeto Alimentação Saudável). 

Através de parcerias, são realizadas ações de apoio social tais como: exames 

laboratoriais para as crianças (fezes e sangue); ações interventivas para 

desenvolvimento da saúde bucal e visitas de médicos para avaliação da saúde das 

crianças. 

Com o objetivo de viabilizar a integração escola-família-comunidade, são 

executados projetos; atendimentos e orientações individualizados para compreensão 

das dificuldades que o aluno apresenta; aplicação de questionários para avaliação 

institucional, visitas domiciliares e palestras. 
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Para implementação do Projeto Político Pedagógico, buscou-se atingir um 

quantitativo amostral de toda a comunidade escolar sobre as suas concepções e 

avaliações a respeito da estrutura e funcionamento da instituição. Os instrumentos 

utilizados foram os questionários com questões objetivas com a finalidade de avaliar a 

instituição, rodas de conversa sobre a infância, o que é ser criança e como é o processo 

avaliativo educacional. Também se utilizou de dinâmicas para conhecer a imagem 

compartilhada pelos profissionais acerca da instituição; e com as crianças foram 

utilizados desenhos e rodas de conversas. 
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PLANO DE AÇÃO/ ORGANIZAÇÃO PARTICIPATIVA NUTRICIONISTA 
 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

 

AÇOES 
ESTRATEGICAS 

 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 

 
PUBLICO 

 
CRONOGRAMA 

AVALIAÇÕES DAS 
AÇÕES 

Planejar, organizar, dirigir, 

supervisionar e avaliar os 

serviços de alimentação e 

nutrição (UAN);  

Planejar, elaborar e 

assinar cardápios 

balanceados e variados, 

com periodicidade 

semanal, de acordo com 

as necessidades 

alimentares das crianças, 

incluindo alimentos de 

origem animal, vegetal e 

mineral; 

 

Identificar crianças 

portadoras de patologias e 

deficiências associadas à 

nutrição, para o 

atendimento nutricional 

adequado;  

Planejar, supervisionar as 

atividades de seleção de 

alimentos, doações, 

compra, armazenamento, 

produção e distribuição 

dos alimentos, zelando 

pela qualidade dos 

produtos alinhado as boas 

práticas higiênicas e 

sanitárias;  

Cardápio 

semanal 

 

Treinamento 

semestral aos 

colaboradores 

da cozinha; 

 

Realizar 

avaliação 

nutricional, 

através de 

coletas de 

dados (Peso e 

estatura); 

 

Elaboração de 

atividades de 

educação 

alimentar e 

nutricional 

(EAN), 

juntamente com 

a equipe 

pedagógica. 

Sesc–Mesa 

Brasil 

 

Banco de 

Alimentos  

Crianças 

de 02 a 03 

anos de 

idade  

 

 

Cardápio 

semanal 

O cardápio e 

avaliado 

baseando-se na 

observação da 

aceitação das 

preparações 

ofertadas; 

 

As crianças são 

pesadas e 

avaliadas 

conforme 

indicativos da 

OMS.  
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Desenvolver projetos de 

educação alimentar e 

nutricional para o público 

alvo, promovendo a 

consciência social, 

ecológica e ambiental;  

 
 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

- Coordenar e 

presidir o processo 

pedagógico, ação e 

atuação do 

coordenador das 

atividades dos 

estudantes e as 

relações da 

comunidade 

escolar; 

- Zelar para que se 

cumpra no âmbito 

da gestão a ordem 

educacional 

vigente; 

- Direcionar e 

aplicar o recurso 

SEEDF nos gastos 

específicos que 

visa o princípio 

básico e 

fundamental para 

um atendimento do 

serviço essencial. 

- Realizar 

- Integrar junto as 

equipes os 

estudantes e 

comunidade 

escolar em 

execução de 

atividades e 

festividades, rodas 

de conversa, 

reuniões 

semestrais, 

preenchimento de 

questionários 

sociais e 

institucionais e 

SEEDF; 

- Promover e 

direcionar os 

seguimentos 

educacionais 

pedagógicos que 

envolvam a 

linguagem do 

curriculum bem 

como os 

 

Conselho 

Tutelar 

 

 

 

Educadores 

 

 

 

Fornecedore

s 

cadastrados 

 

 

Profissionais 

da 

Instituição. 

 

 

Estudantes 

(crianças) 

Pais e 

Responsáveis 

Comunidade 

escolar. 

 

 

 

Pais e 

responsáveis; 

Estudantes 

Profissionais 

da Instituição 

 

 

Trimestral / 

Semestral 

 

Questionário 

Social e 

Avaliações 

diagnostica 

com os 

profissionais; 

pais e 

responsáveis. 

Desenvolvime

nto infantil 

pelo Relatório 

Diagnostico de 

Avaliação 

(RDIA). 

Conselho de 

Classe 

participativo 

(pais e 

responsáveis, 

Estudantes e 

Profissionais 

da Instituição).  
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monitoramento das 

ações realizadas 

alinhando o 

desenvolvimento 

coletivo dos 

estudantes e 

Profissionais. 

documentos 

norteadores 

vigentes, 

envolvendo os 

estudantes nas 

atividades coletivas 

e individuais; 

- Criar 

possibilidades para 

assegurar produtos 

de qualidade para 

um atendimento 

adequado para os 

estudantes; 

- Acompanhar e 

aplicar os 

questionários; 

- Monitorar e 

participar dos 

atendimentos aos 

profissionais e 

equipes de trabalho 

(individual ou 

equipe) e 

comunidade 

escolar. 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

Incentivar a 

participação das 

famílias;  

Festas em datas 

comemorativas, 

reuniões de pais e 

responsáveis, 

Psicólogos 

voluntários,  

 

Comunidade 

Escolar/Pais e 

responsáveis 

Roda de 

conversa com 

os pais; 13 e 

14/02, 05 e 

Aplicação de 

Questionários

e Tabulação 

com as 
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Ressignificar a 

relação entre 

Educadores e 

Estudantes; 

 

Promover a 

participação de 

toda a comunidade 

escolar 

(estudantes, 

familiares 

educadores e 

servidores 

institucionais); 

rodas de conversa, 

aplicação de 

questionários 

avaliativos. 

Coach 

voluntários. 

 

Funcionários 

da Instituição. 

 

Corpo 

Docente da 

Instituição 

 

 

06/11; 

Reunião de 

Pais; 03/07, 14 

e 15/12; 

Dia Letivo 

temático 

(comunidade 

escolar); 17/03, 

11/08 e 10/11; 

Formação 

continuada 

(Profissionais) 

08/04, 17/06 e 

30/09; Festa 

Julina e da 

Familia; 

Questionário é 

aplicado 

semestralmente. 

Aquisição de 

compras é feita 

semanalmente 

quinzenalmente 

ou conforme a 

necessidade. 

porcentagens 

 

Registros dos 

encontros em 

ATA Propria. 

 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO PESSOAS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

Motivar os 

profissionais; 

 

Realizar uma 

 - Aplicação de incentivos, 

tais como promoção de 

cargo; 

-  Apresentar aos 

Membros da 

Diretoria da 

OAPNB, 

Secretaria de 

Equipes de 

trabalho da 

OAPNB. 

A gestão de 

pessoas é 

aplicada 

periodicamen

 

Por meio de 

avaliação de 



 

 

119  

comunicação 

entre os 

colaboradores; 

 

Estimular o 

trabalho em 

equipe; 

 

Estimular o 

conhecimento e 

competência; 

 

Formação e 

capacitação dos 

colaboradores; 

 

colaboradores uma 

comunicação objetiva, 

transparente, dando 

retorno quanto ao seu 

desempenho;  

- Criar um ambiente 

propício, além de oferecer 

ferramentas para 

incentivar o trabalho em 

equipe, encorajando o 

espírito colaborativo para 

minimizar os conflitos e 

envolver os profissionais 

em uma crescente de 

resultados, através de 

sua competência e seu 

reconhecimento. 

- Estimular a troca, a 

empresa incentiva a 

busca do conhecimento 

para o que profissional 

possa aplicar tudo no 

trabalho de forma 

eficiente.  

Estado de 

Educação do 

DF, 

VEPEMA, 

Mesa Brasil 

e CEASA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

te, desde a 

entrada até a 

saída do 

profissional. 

desempenhos e 

resultados 

apresentados. 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO 

CRONOGRA

MA 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

Utilizar os recursos 

financeiros 

repassados através 

das despesas 

mencionadas no 

Plano de Trabalho da 

Parceira, para que 

sejam destinadas ao 

bom atendimento das 

Realização de 

pagamentos 

conforme descrito 

nas metas 1, 2 e 3 

do Plano de 

Trabalho assinado 

com a Secretaria de 

Estado de 

Educação do DF, 

 
Secretaria de 
Estado de 
Educação do 
DF; 
VEPEMA; 
SEMA; 
CDCA; 
 
Doadores 

voluntários. 

Recursos 

humanos, 

fornecedores e 

empresas 

referentes às 

metas 1, 2 e 3 

pactuada 

conforme o 

Plano de 

Periodicam

ente, do 

início ao 

fim da 

parceria. 

Através de 

relatórios de 

monitoramento 

emitidos pelos 

gestores da 

parceria com a 

SEDF. 
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crianças. conforme repasse 

mensal de recursos 

financeiros, em 

consonância com o 

cronograma de 

execução da 

parceria. 

Trabalho 

assinado em 

11/06/2019. 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

Controlar 

procedimentos 

administrativos; 

 

Gerenciar as equipes 

de trabalho; 

 

Instaurar a gestão de 

documentos 

possibilitando 

economia sustentável 

e redução de tempo; 

Apoiar o corpo de 

membros da Diretoria 

da OAPNB; 

 

Estabelecer parcerias; 

Realizar Gestão 

Financeira com os 

recursos financeiros 

oriundos de 

parcerias.Financeira 

com os recursos 

financeiros oriundos 

de parcerias. 

Organizar os 

processos 

administrativos, 

financeiros, 

pessoal e 

patrimonial da 

OAPNB, 

permitindo 

mais agilidade 

e eficiência. 

Equipe do 

Centro 

Administrativ

o sob o 

controle da 

Diretoria da 

OAPNB. 

Colaboradores 

da OAPNB, 

bem como os 

gestores das 

parcerias 

realizadas com 

a OAPNB. 

A Gestão 

Administrativa é 

aplicada 

periodicamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por meio de 

reuniões e 

relatórios 

emitidos pela 

equipe do 

Centro 

Administrativo 

repassado e 

avaliados pelos 

membros da 

Diretoria da 

OAPNB. 
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12) ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 
 

A participação dos sujeitos no processo de avaliação do Projeto Político 

Pedagógico se concretiza através de reuniões, questionários e aplicação de dinâmicas. 

Com os pais e/ou responsáveis são realizadas reuniões semestrais para preenchimento 

de questionários de múltipla escolha sobre a Instituição no geral (infraestrutura, 

profissionais, atendimento etc.) e também são relizadas rodas de conversa, nas quais 

são coletadas as sugestões. 

Com os docentes são realizados acompanhamento e autoavaliação do 

desempenho; rodas de conversa para compreensão das percepções sobre infância, 

desenvolvimento e processo de aprendizagem; e dinâmica para verificar a percepção 

sobre a instituição. Com os alunos são utilizadas atividades de desenho e rodas de 

conversas, para coletar informações como a instituição é percebida por esses. 

 Os resultados obtidos serão analisados pela equipe pedagógica, para revisão das 

ações, metodologias e objetivos, proporcionando momentos de reflexão, 

aperfeiçoamento ou até exclusão de algumas ações caso seja necessário. 

Após todo este processo, é necessário a divulgação e o fácil acesso à Proposta 

Pedagógica e ao Regimento Interno desta instituição, para que as famílias tenham 

conhecimento das principais concepções que o corpo institucional segue quanto ao 

currículo escolar, de forma a poderem acompanhar e avaliar a sua implementação. A 

divulgação ocorrerá mediante a primeira reunião de pais no início do ano, sendo 

apresentados os principais tópicos destes documentos e possibilitado uma cópia na 

Secretaria para que possa ter acesso quando necessário.   

A avaliação visa uma prática voluntária do diálogo entre pais, educadores e 

direção, aprimorando os interesses e convicções do grupo numa prática pedagógica que 

promova uma gestão democrática de caráter emancipatório, desejando assim, a 

transformação em mudanças qualitativas nas ações desenvolvidas pela Instituição. 

O processo de ensino-aprendizagem engloba todos os profissionais pertencentes 

ao ambiente, não é algo apenas voltado para o aluno, portanto, a qualificação profissional 
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é uma estratégia institucional que visa o aperfeiçoamento e atualização de toda a equipe, 

com caráter permanente e contínuo. Através dela os profissionais são estimulados a 

ressignificar as experiências vividas, por meio de diferentes modalidades: 

IV. Encontros Pedagógicos, relativos a conteúdos e saberes tendo em vista a 

formação permanente do corpo docente; 

V.  Participação em cursos, congressos e eventos de capacitação promovidos pela 

comunidade; 

VI. Reuniões de estudo, de forma sistemática, com leituras de textos atuais e temas 

variados. 

 

13) PROJETOS ESPECÍFICOS 
 

 

PROJETO DE TRANSIÇÃO 

APRESENTAÇÃO 

A transição é um processo presente em todo o período 

educativo desde os primeiros dias no ambiente escolar, 

ao retorno das férias, ao período de mudança da creche 

para o jardim de infância. Esse processo é vivenciado 

pela criança, família e educadores. 

JUSTIFICATIVA 

Considerando que o momento inicial na creche e em 

outra escola exige da criança, da família e dos 

educadores empenho nesse processo de mudança e 

ajustamento, que a criança está se afastando do 

ambiente familiar, de pessoas com quem já estabeleceu 

um forte vínculo afetivo e de referência para ir a um local 

estranho com pessoas desconhecidas, é importante o 

estabelecimento de vínculo entre educador e estudante, 

que este sinta confiança, cuidado e o afeto daqueles que 

participam deste processo, para tanto é necessário 
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reconhecer os sentimentos da criança, compreender o 

seu tempo de conhecer o ambiente e se relacionar com 

as pessoas que a cercam. Nesse sentido, é fundamental 

a utilização de atividades lúdicas que despertem 

interesse da criança, trabalhar junto com ela cada 

momento da rotina e a sequencia das atividades 

realizadas, incluindo-a em todo o processo. 

OBJETIVO GERAL 

Apoiar a criança a desenvolver a confiança no 

ambiente, nos educadores com o objetivo de possibilitar 

que o aluno construa e amplie seus recursos 

socioemocionais frente às mudanças, sinta-se 

confortável no ambiente escolar, confiante das suas 

capacidades e atue de maneira independente. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Familiarizar a criança com o ambiente escolar 

e sua rotina; 

 Construir um espaço acolhedor, lúdico e 

apoiar o processo de integração e 

socialização da criança ao grupo;  

 Orientar e oferecer sugestões, dicas e ideias 

aos familiares que facilitem este momento de 

separação e mudanças; 

 Preparar os alunos para o processo de 

mudança de escola, de rotina e hábitos.  

 Comunicar ideias e sentimentos através de 

diferentes linguagens; 

 Estabelecer comunicação através da 

linguagem oral e corporal a fim de interagir 

com o adulto ou com outra criança;  

DURAÇÃO O projeto terá duração de até dois anos (tempo 
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máximo de permanência da criança na instituição). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Maternal I 

  Apresentação do espaço, da instituição e dos 

colegas e professores por meio de músicas e 

apresentações teatrais. Será solicitado que as famílias 

enviem fotos das crianças para construir um varal para 

que elas se sintam parte do contexto escolar e possam 

manter uma referência da família pelas fotografias. Em 

roda de conversa, a criança será familiarizada com o 

ambiente escolar e suas rotinas, será construído um 

espaço lúdico e agradável por meio de brincadeiras, 

brinquedos, as próprias crianças junto com os 

educadores decorarão o ambiente para que assim este 

se torne familiar e para que essas se sintam integradas 

ao meio. Serão também construídos cantinhos 

acolhedores com almofadas, tapetes e brinquedos.   De 

maneira remota, os conteúdos acima citados serão 

trabalhados em forma de vídeo. 

Maternal II  

Apresentação em roda de conversa dos 

educadores e colegas por meio de músicas como, por 

exemplo, “foguetinho”, “casa do João”; é realizada uma 

retrospectiva do ano anterior, ressaltando alguns 

acontecimentos importantes e introduzidos às mudanças 

em relação aos novos colegas e educadores.    

Através das rodas de conversa os educadores vão 

abordar sobre a mudança de escola, explicarão com 

clareza que no próximo ano eles vão estudar em outra 

instituição, conhecer outras pessoas e fazer novos 
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amigos, neste momento os educadores procurarão 

enfatizar os pontos positivos da mudança. Os 

professores também vão mostrar aos alunos vídeos das 

escolas mais próximas a creche, os quais além do 

ambiente, vão mostrar um pouco da rotina da instituição 

e alguns funcionários. Serão feitas também simulações 

do momento do recreio na creche. Será realizada com os 

pais e responsáveis roda de conversa para orientar e 

oferecer sugestões e dicas que facilitem este momento 

de mudança como, por exemplo, levar a criança para 

conhecer a nova escola (se possível), ressaltar os pontos 

positivos da mudança, responder dúvidas que o filho 

possa ter a respeito da nova escola, etc. De maneira 

remota, os conteúdos acima citados serão trabalhados 

em forma de vídeo. 

 

 

 

PROJETO “MoviMENTE” 

APRESENTAÇÃO 

O respectivo projeto tem como fundamento 

envolver a criança em movimentos diferentes, para 

que a flexibilidade, a agilidade, a concentração e a 

atenção sejam desenvolvidos. Além disso, oferecer às 

crianças a oportunidade de movimentar o corpo, 

proporciona uma maior consciência corporal e 

incentiva nas crianças a prática de atividades físicas. 

O momento de recreação e de extrema 

importância para a criança onde eles irão entender 

sobre regras, tempo e compartilhar os instrumentos 

utilizados para as atividades com os demais colegas.  
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JUSTIFICATIVA 

Sabendo que em nossa realidade não 

encontramos o esporte para essa idade com 

frequência, realizamos essa atividade para demonstrar 

a importância da valorização da criança e do potencial 

que cada uma tem. Potencializando a desenvoltura da 

criança através dos movimentos proporcionados pelos 

professores que estabelecem um melhor reflexo para 

a criança e atenção. 

OBJETIVO GERAL 

 

Trabalhar o desenvolvimento corporal da criança e 

influenciar a mesma na consciência corporal e prática 

desportiva. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Desenvolver o corpo para melhor flexibilidade; 

 Trabalhar a parte psicomotora da criança; 

 Desenvolver o reflexo e atenção da criança nos 

movimentos propostos; 

 Criar como hábito a prática de esporte desde a 

infância como pratica de vida saudável; 

 Desenvolver na criança a consciência corporal; 

 

DURAÇÃO 

 

O projeto é anual. 
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DESENVOLVIMENTO 

Os educadoras proporcionarão aos alunos 30 

minutos semanais de atividades que envolvam ritmos, 

danças, circuitos e atividades psicomotoras diversas. 

Se o projeto for trabalhado de maneira remota, se dará 

através de vídeo. 

 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

 

São utilizados como recurso, bolas, bambolês, 

coletes, luva de goleiro, cone, trave, uniforme completo 

(blusa, short, meão e chuteira). 

AVALIAÇÃO 

O respectivo projeto tem por finalidade 

desenvolver a parte motora da criança, os reflexos, 

atenção, percepção de espaço, lateralidade, 

psicomotora, questões sociais, companheirismo, 

equilíbrio e interação com os demais. 

 

 

 

PROJETO “Eu conto, você reconta” 

APRESENTAÇÃO 

O respectivo projeto tem como fundamento 

envolver a criança no universo criativo e imaginativo. 

Visa proporcionar às crianças a liberdadede de criar 

histórias e compartilhá-las no contexto educativo. 

JUSTIFICATIVA 

Sabendo que a criatividade e a imaginação são 

fatores de extrema importância no desenvolvimento 

infantil e que o ambiente educativo deve proporcionar 

efetivamente esta oportunidade, o projeto visa 

potencializar esse aspecto dentro do desenvolvimento 
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global das crianças.  

OBJETIVO GERAL 

 

 Estimular o imaginário da criança; 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Desenvolver a criatividade; 

 Trabalhar a habilidade de contar histórias; 

 Desenvolver a linguagem; 

 Proporcionar maior escuta, expressão e 

interação entre as crianças; 

 

DURAÇÃO 

 

O projeto é anual. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Os educadores, uma vez por semana, 

escolherão uma criança para mostrar objetos a ela e 

pedir que esta conte uma história livremente, tendo 

como base os objetos mostrados e compartilhando 

com a turma o que imaginou. 

 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

 

São utilizados como recursos objetos diversos. 
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AVALIAÇÃO 

O respectivo projeto nos permitirá avaliar o 

desenvolvimento da criança quanto à criatividade, 

imaginação, expressão, linguagem e raciocínio. 

 

 

 

PROJETO “QUEM SOU EU?” 

APRESENTAÇÃO 

O respectivo projeto tem como fundamento 

conhecer a realidade de cada família que hoje está 

presente na instituição, através da historia contada por 

eles mesmos. Como propósito maior, levar as crianças 

a conhecerem a historia de cada amigo de sala.  

JUSTIFICATIVA 

É com grande observação que vimos a trajetória 

de cada criança dentro do projeto apresentado, desde 

o nascimento até os dias atuais, descobrimos a 

estrutura da família, quantidade de membros locados 

na mesma casa, pessoa responsável legal da criança, 

tipo de família, sobre a gestação, vimos o 

desenvolvimento da criança em seus respectivos 

aspectos (primeiro passo, primeira palavra, primeiro 

banho, primeira vez que sentiu o gosto de alimentos, 

etc). 

 

OBJETIVO GERAL 
Conhecer a realidade dos nossos alunos no 

ano letivo atual. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Conhecer os aspectos sociais da família 

 Conhecer o histórico da criança 

 Transmitir as diferentes realidades de uma 
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criança para as demais 

DURAÇÃO 1 ano 

DESENVOLVIMENTO 

Será enviado o caderno do projeto durante uma 

semana para uma criança, sendo devolvido na 

Segunda Feira da próxima semana. Durante esse 

período a mãe deverá registrar a historia da criança 

desde o descobrimento da gestação, a forma que foi a 

gravidez, como foi escolhido o nome da criança, como 

foi o nascimento dele, qual foi a reação dele ao 

descobrir o toque, cheiro, o falar e ouvir. O que ele não 

gosta e o que ele gosta, qual a personalidade hoje 

dele, desenhos da família, fotos de entes preferidos ou 

mais próximos. A historia será contada pelos pais. 

Logo em seguida na sala a professora irá chamar a 

criança na frente para relatar a sua historia para os 

outros coleguinhas, com o intuito de conhecer a 

historia um do outro. Na modalidade remota,  a cada 

semana, uma criança contará sua história através de 

um vídeo compartilhado com os educadores. 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Caderno e sacola. 

AVALIAÇÃO 

O respectivo projeto tem por finalidade 

desenvolver maior clareza ao publico que estamos 

ofertando os nossos serviços. 
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CULMINÂNCIA 

São realizados exposições na feira cultural do 

caderno para que os pais tenham contato com o 

resultado de todas as historias oferecidas pelas 

famílias. E serve como auxilio na construção de 

relatórios individuais do aluno. 

 

 

 

 

PROJETO “DESCOBRINDO NOVOS SABORES” 

APRESENTAÇÃO 

Sabemos que uma alimentação balanceada e 

nutritiva no início da introdução alimentar das crianças 

e de suma importância para a formação de hábitos 

alimentares saudáveis, no entanto a sociedade vem 

fazendo o consumo abusivo de alimentos 

processados, congelados e industrializados, que são 

ricos em gorduras saturadas, açúcar e sódio e 

praticamente nada de vitaminas e minerais.  

A inclusão de novos alimentos in natura 

(verduras, frutas e legumes) nas refeições das 

crianças contribui para uma formação de hábitos e 

consumo consciente de alimentos saudáveis e irão 

ajudar no processo de crescimento e desenvolvimento 

desta criança.  

Uma refeição ideal deve ser saborosa, 

saudável e, de preferência, não muito cara, e se, 

possível, deve ser fácil de preparar. 

Durante o projeto iremos mostrar que e possível 

realizar preparações simples e saudável de uma 
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maneira divertida e interativa para toda família.  

JUSTIFICATIVA 

A introdução de novos alimentos diários nas 

refeições das crianças ajudará na formação de hábitos 

saudáveis futuros.  

Iremos mostrar que alimentos simples, pouco 

consumidos e de aquisição fácil, podem ser 

preparados de muitas madeiras fazendo preparações 

deliciosas que jamais imaginamos.  

OBJETIVO GERAL 

 Incentivar o consumo de novos 

alimentos e formar hábitos alimentares 

saudáveis.  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Incentivar e ensinar a importância do 

consumo de novos alimentos; 

 Envolver a família na participação e escrita 

de tudo que acontece no momento em que 

estão juntas registrando também com fotos, 

desenhos desse momento; 

DURAÇÃO 

 

1 ano 

 

DESENVOLVIMENTO 

Será entregue uma receita e um ingrediente 

secreto, os quais a família terão que reproduzir 

juntamente com as crianças a receita enviada.  

Deverá fazer o registro de todos os momentos 

no caderno por escrito, foto, desenho entre outros que 

a família desejar.  

Todo material será entregue na Sexta-feira 
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devendo ser devolvido na Segunda-feira.  

Na modalidade remota, o projeto será 

desenvolvido através dos vídeos propostos pelos 

educadores, levando em consideração a realidade de 

cada criança e suas possibilidades. 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Caderno de registro com receita a qual a 

família deverá realizar juntamente com a 

criança.  

Touca, avental confeccionados para a criança 

e para o adulto.  

Ingrediente surpresa para a reparação da 

receita.  

AVALIAÇÃO 
Será avaliado por meio de dados coletados nos 

e registro do caderno.  

CULMINÂNCIA Realização da receita com as crianças.  

 
Para o ano letivo de 2021, a Secretaria de Educação do Distrito Federal propôs a 

realização de três projetos: 

 

- Projeto “Plenarinha da Educação Infantil”: IX Plenarinha – Musicalidades das 

Infâncias: de cá, de lá, de todo lugar; o projeto tem como objetivo destacar a importância 

de se pensar em ações ao longo de todo o ano letivo que considerem, de fato, a 

"participação das crianças e o desenvolvimento de sua autonomia", de modo que as 

ações relacionadas à Plenarinha sejam inseridas na Proposta Pedagógica da Unidade 

Escolar. 

 

- Projeto “O brincar como direito dos bebês e das crianças”: Visa promover ações 

capazes de guiar e orientar o desenvolvimento dos bebês, das crianças bem pequenas 
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e das crianças pequenas, que possibilitam a cidadania da criança e atividades 

pedagógicas de maior qualidade, conforme o Currículo em Movimento do Distrito Federal 

- Educação Infantil (2018). 

 

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

interagir: destaca a importância de se pensar em ações ao longo de todo o ano letivo 

que provoquem reflexões acerca da prática da alimentação com as crianças e, também, 

que envolvam as famílias.  

- Projeto “Educação para a vida” tem por objetivo possibilitar que os alunos construam 

e ampliem seus recursos sócio emocionais, respeito e dignidade humana, diversidade e 

dialogo comprometido com a realidade dos direitos humanos. 

 

Além disso, a Regional de Ensino do Gama propôs a realização do projeto 

“INFANCIAS” descrito a seguir: 

 

12.1 PROJETO “INFÂNCIAS” 
 

PROJETO DE “FORMAÇÃO” EDUCAÇÃO INFANTIL1 
 

Na sequência, apresentamos sistemática de proposição de espaços 
fomentadores de conhecimentos, avalição, reflexões e vivências sobre práticas, falas e 
escutas de profissionais da educação que atuam na escolarização das infâncias. 
Especialmente aqui colocadas num contexto de suspensão de atividades presenciais 
decorrentes da primeira grande pandemia vivenciada pelas gerações que compartilham 
desse momento histórico. 

 
Contexto 

Ante o novo, destacam-se falas de profissionais da educação que sugerem 
muitas confusões e fragilidades colocados pelo momento. Recortamos algumas 
dessas sem nenhuma ilusão de esgotar a todas: 

 confusão de papéis, lugares e tempos entre o doméstico e público; 

 ganhos e perdas desse modelo de trabalho que se dá a partir de nossas próprias 

casas; 

 excessiva aproximação do trabalho docente aos contextos familiares dos 

educandos e educadores; 

                                                      
1 A fundamentação teórica dessa proposta-rascunho é melhor sintetizada por nós em Evangelista e Almeida 
(2017). Aqui nos restringimos a pontuações rápidas. 
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 contextos de hiperconvivências nos sistemas familiares de educadores e dos 

educandos; 

 lutos e melancolias decorrentes de perdas, inclusive de vidas próximas; 

 cenário de medo ante a fragilidade das gestões governamentais em várias esferas 

sobre o momento vivido; 

 má gestão dos tempos individuais, grupais e coletivos de todos os envolvidos 

neste processo, gerando cansaço excessivo, desgastes excessivos, precarização 

das rotinas de trabalho, fragilidade dos instrumentos de acesso à educação 

remota, ausência de ergonomia laborativa adequada nas casas, instrumentos de 

comunicação via internet obsoletos e improvisados, dificuldades maiores ou 

menores em lidar com tecnologias de comunicação via internet etc;  

 crise econômica colocada pelo frágil momento político e acentuado pelo 

fechamento de importantes setores da produção de produtos e serviços;  

 Fome de parcela significativa da população; 

 polarizações políticas intensificadas por uma massificação de uso de redes 

virtuais de comunicação entre massas manipuladas por interesses políticos de 

poder de várias ordens;  

 eclosão de movimentos anti-humanitaristas, com apelos de ódios; 

 quadro político no qual se destacam saberes rasos, simplistas e lineares de um 

senso comum de uma pauta de costumes que assumem o status de verdades 

incontestes e intocáveis; 

 posturas negacionistas à ciência, aos direitos das pessoas (humanas), dos 

animais e dos ecossistemas; 

 acirramento de confusões entre as esferas do político-partidário das esferas dos 

poderes do Estado com uma pauta de costumes, especialmente colocado por 

grupos religiosos com dificuldades em dialogar com os instituintes de nosso 

tempo;  

 fragilidade ainda maior das políticas públicas de assistência social, saúde (dentre 

as quais a mental), segurança, esporte, cultura, lazer e de escolarização, restando 

a Escola (ainda que precarizada e remota) como praticamente única política 

pública deste momento, para os grandes contingentes educacionais; 

 inexistência de uma política pública de instrumentalização das famílias para lidar 

com tecnologias da escolarização mediada por tecnologias, entre tantos outros 

desafios que aqui poderiam ainda ser apontados. 

Todavia, os espaços educativos nos quais se busca escolarizar as infâncias, 
apesar de todo o contexto desse “atropelamento do real”2, imposto pela política de 
isolamento social como uma medida para diminuição dos contágios, destacam avanços 
na administração e organização dos horários e das possibilidades de momentos de 
encontros e diálogos com e entre profissionais da educação e entre esses e as crianças 
e famílias. 

 

Premissas 

                                                      
2 Na acepção que Lacan dá à expressão. 
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Premissa básica: a escolarização das infâncias, quando exercida com 
qualidade, é a política pública mais eficaz3, eficiente4 e efetiva5 no enfrentamento 
de grandes desafios colocados pelo nosso atual esforço civilizatório.  

Todavia, é inteligível que a lógica do Mercado nos faça descrer dessa 
afirmativa e basta acompanharmos os veículos de comunicação de massa para 
reconhecermos, sem muito esforço, a fragilidade desse modelo civilizatório que estamos 
perseguindo e muitas vezes patinando. 

Estudos econométricos6 comprovam7 essa primeira premissa, além de ser 
uma política pública barata.   

A qualidade dessa importante política pública depende especialmente 
do preparo e cuidados com os sujeitos educativos que atuam diretamente com 
nossas crianças e com elas próprias. 

O psicanalista Donald W. Winnicott, notorizou-se pelos estudos, escritos e 
cuidados com as pessoas, especialmente com crianças e de suas investigações, destaca 
a qualidade da relação que se dá entre função materna/maternagem/cuidador(a) e a 
criança, o que passa, segundo esse mesmo autor, pelos cuidados com os sujeitos que 
ocupam esse lugar. Especialmente, quando se trata de crianças em situações de risco e 
ou vulnerabilidades. Apesar de sua imensa obra, citamos alguns exemplos abaixo8. 

Embora tenha primazia, a política pública de escolarização necessita que 
outras políticas públicas de apoio, suporte e contingência das famílias precisam 
ser concomitantemente garantidas.  

A família em todos os tempos e mais especialmente neste contexto de 
isolamento social é os braços, olhos, bocas, corporeidade e presença de nós 
profissionais da educação. Temos hoje mais clareza do quanto necessitamos delas, 
enquanto educadores.  

Contudo, a escuta dos profissionais da educação nos desvelam um 
julgamento e culpabilização dessa importante e primeira instituição socializadora das 
psiques, que assim agem por sentirem seus esforços limitados pela falta de parceria de 
muitas famílias, o que temos à conta de justa inquietação, sem com isso deixar de atentar 
para os cuidados com possíveis equívocos. Talvez nos falte compreendermos mais das 
múltiplas limitações pelas quais passam muitas dessas famílias. 

Assim como uma criança que atua pela disrupção talvez esteja nos pedindo 

                                                      
3 (Etm. do latim: efficāce). Que atinge as finalidades ambicionadas; que é competente; que é proveitoso 

ou útil; que é produtivo; que tem a potencialidade de produzir algo; que é operativo ou capaz. 
4 (Etm. do latim: efficiente). Que realiza as finalidades pretendidas ou atinge as metas a que se propõe; 

que executa ou cumpre com agilidade e destreza o trabalho de que é incumbido. 
5 (Etm. do latim: effectīvu). Diz-se de algo que produz efeito; que é concreto, é real ou existe; que se 

concretiza ou ocorre; que funciona; que é definitivo, estável, permanente ou certo. 
6 Campo transdisciplinar de diálogo entre a Economia e a estatística que utiliza-se de um conjunto de ferramentas 

estatísticas com o objetivo de entender a relação entre variáveis econômicas através da aplicação de um 
modelo matemático. 

 
7 Apenas para citar alguns estudos de um único instituto de pesquisa, sabendo que existem muitos outros: 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0384.pdf 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0965.pdf 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1081.pdf 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/0906_Desigualdades_na_Escolarizacao_no_Brasil_Relatorio_Obse
rvacao_03.pdf 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro08_perspectivasdapolitica.pdf 
8 A questão do cuidado na perspectiva de Winnicott é melhor discutida por nós em Evangelista (2018). 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0384.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0965.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1081.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/0906_Desigualdades_na_Escolarizacao_no_Brasil_Relatorio_Observacao_03.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/0906_Desigualdades_na_Escolarizacao_no_Brasil_Relatorio_Observacao_03.pdf
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socorro à sua forma, é provável que também assim agem muitas famílias. 
Outra questão que se coloca dessa premissa, é comprovar a fragilidade das 

políticas públicas de apoio às famílias que vivam contextos/quadros/situações de riscos 
e ou vulnerabilidades, seja pelas falhas de comunicação entre os serviços que compõem 
a rede de proteção social, pela fragilidade da intersetorialidade em nosso país, seja pelo 
momento de fragilização de investimentos nessas políticas. 

Sem priorização dos cuidados com as infâncias, torna-se mais difícil 
reconfigurarmos nossos anseios civilizatórios. 

Também para o mundo da eficácia pragmática, a nosso ver limitado, a 
qualidade da educação escolar para as infâncias é de fundamental importância para os 
fins utilitaristas que muitas vezes são propostos. 

 

Desafios 

Desafios relatadas por alguns servidores que atuam em instituições de 
escolarização de crianças: 

 Representações sociais sobre as infâncias por parte de profissionais da educação 

permeadas por saberes equivocados limitados e limitantes, decorrentes dos processos 

formativos desses, incluindo suas biografias na infância, bem como das infâncias que os 

cercaram e carcam.  

 Dificuldades que alguns profissionais apresentam em separar-se dos processos 

vivenciados pelas suas próprias infâncias das que se apresentam nas vivências com 

crianças.   

 Negação ou indiferença aos desafios de algumas crianças por parte de alguns 

profissionais por não saberem o que e nem como fazer ante quadros de riscos e de 

vulnerabilidades dessas.  

 Comuns queixas de cansaço e desgaste com o modelo de educação remota. 

 Dificuldades com algumas propostas formativas que se limitam a conhecimentos 

recortados como importantes para os desafios da escolarização. 

 A necessidade e falta de espaço para abordagens pessoais de profissionais, em casos 

que assim requeiram.  

 As Resistências que alguns profissionais apresentam para as formações teóricas. 

 Carência de espaços de fala e escuta (sensível) dos profissionais da educação. 

 Ausências de espaços coletivos de compartilhamento de falas e experiências, como 

é o caso da metodologia de rodas de conversa. 

 Fragilidades percebidas nas relações vinculares entre os profissionais, desses com 

as crianças e consigo próprios enquanto subjetividades.  

 Ausência de formações que abordem “boas práticas” (pragmáticas) do quê e como 

fazer ante os desafios comuns dessas realidades. 

 Percebem que muitas emoções das infâncias dos próprios profissionais ainda 

atravessam os processos no hoje, haja vista estarem (re)lidando com as infâncias. 

 Ainda percebem dificuldades de, do lugar de profissionais da educação, 

compreenderem e acolherem os desafios das famílias. 

 Carência de alguns saberes básicas sobre as psicologias do ciclo evolutivo. 



 

 

138  

 Carência de saberes teórico e práticos sobre as necessidades educativas atípicas das 

crianças que apresentam quadros do Transtorno do Expecto Autista.  

 Desafios pessoais de alguns profissionais concernentes à intrarrelação, dificuldades 

adaptativas e de resiliência, pobreza de repertório e de criatividade para lidar com os 

desafios etc. 

 
Ante o que se coloca, que (IN/DE/TRANS)FORMAÇÃO? 

 
Enriquèz (2001), no crepúsculo de uma vida dedicada a processos ditos 

formativos, revisita sua caminhada enquanto tal para afirmar que não viu muita coisa, de 
fato, mudar por essa que tem se colocado como a grande panaceia para os desafios que 
se apresentam em nossos dias: as formações.  

Numa sociedade atravessada pelo registro da moda - na qual há sempre um 
novo a ser consumido (COSTA, 2004) – na qual o acúmulo de conhecimento 
(hiperinformação) é apontado como solução para tudo, compreende-se esse semblante9 
salvacionista dado aos processos formativos. A grande maioria deles restrito a para 
processos de in-formação, seja como colocar em forma, seja como a introjecção de 
conteúdos, técnicas, métodos e avaliação. 

Enriquèz (2001) aponta e critica três grandes correntes sobre as formações 
muito voltadas ao Ego: dos pedagogos, que costumam defender e acreditar nas 
formações como sempre efetivas, sendo as falências do sistema carências dos sistemas 
de ideias que representam, reduzindo assim, os processo formativos a uma catequese 
acadêmica. 

Uma segunda corrente formada por psicologias que tendem a reduzir os 
processos formativos ao debate das motivações, interações grupais e construção de 
comportamentos e sentidos, desconsiderando tantas outras dimensões dos sujeitos 
educativos, às quais retornaremos mais à frente.   

Uma terceira corrente é formada por sociólogos que costumam reduzir o 
debate sobre as formações à denúncia-crítica das ideologias, como se todas as 
disfunções encontradas nos sistemas decorressem delas, numa vertente que tende a ser 
muito determinista dentro da teoria da reprodução. 

A psicossociologia, à qual Enriquèz afilia-se, compreende o conhecimento e 
a teoria como as águas calmas ou um terreno sólido, que não condiz com a prática de 
águas por vezes turbulentas e terreno movediço, por vezes até vulcânico. Freud (1914), 
voltando à sua escola fundamental depois de reconhecido internacionalmente, critica as 
formações que vestem os professores com roupas para os pólos e os encaminham para 
lagos italianos.  

Essa polaridade entre teoria e real é, de certa forma, abordada por Dejours10, 
para o qual não há prescrição11 que dê conta do real. Ou seja: toda profissão possui uma 
prescrição, ainda que não seja escrita e a maioria de fato não é. Contudo, o real do 
trabalho exige de todo trabalhador muito mais do que qualquer prescrição seja capaz e 
essa situação gera um mal-estar. Situação ainda mais crítica na educação escolar, haja 
vista a distância entre as prescrições e a prática docente.  

                                                      
9 Na acepção dada por Lacan. 
10 Conforme sintetizado e sistematizado por nós em Evangelista (2012). 
11 Aquilo que é previsto, esperado para cada profissão. 
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Nessa mesma linha, Phillipe Merie (2002) defende a profissão docente como 
uma ciência complexa, visto necessitar o profissional da educação lidar com inúmeras 
subjetividades a um só tempo, que trazem consigo dimensões que são estudadas pelas 
psicologias, outras estudadas pelas sociologias, outras pelas pedagogias, antropologias, 
políticas públicas... ou seja: são universos complexos demais para que qualquer 
prescrição de conta.  

Todavia, tanto Merie (op. cit.), quanto Dejour (EVANGELISTA, 2012) 
defendem a inventividade ou a criatividade como saída saudável para o mal-estar gerado 
pelo tencionamento entre prescrição e realidade. Sem a criatividade/inventividade ficam 
os profissionais da educação restritos a mecanismos de defesa do Ego, soluções 
provisórias que, quando cristalizadas, levam a adoecimentos psíquicos. 

Não foi à toa que Freud (1925) categorizou o ensinar, o governar e o curar 
como profissões da ordem do impossível. Possíveis como apostas, haja vista que têm 
como objeto um humano que deseja e é atravessado por múltiplas camadas e 
dimensões. 

Então, para Enriquèz (2001), resta aos processos formativos, para serem 
efetivos, desnudar os discursos e as instituições. Sem o qual estaremos enxugando gelo, 
pois há uma instituição que fala por nós; que de nós utiliza-se como avatares de suas 
redes de sentido e sem o desnudar desses instituídos, sem abrir espaço para os 
instituintes, seguiremos como hospedeiros de discursos limitados e limitantes, que 
cristalizam o imaginário, impedindo a emergência do novo (imaginário) radical, como 
bem nos lembrou Castoriadis (1982). 

A intervenção-formação psicossociológica, defende a transformação dos 
grupos, de grupo-objetos a grupos-sujeitos, o que passa por uma espaço no qual, para 
além dos conhecimentos que têm o seu valor, predisponha e promova a fala. Todavia, 
conforme sabiamente asseverou Fernand Oury (PAIN, 2009), quando o professor fala, 
normalmente é a cultura que está falando. É preciso fazer essa fala trabalhar. O que só 
é possível se houver “escuta” (suporte e continência), para muito além de ouvir. Que dê 
espaço para os ditos, para muito além dos falados.  

Não se trata de uma psicoterapia de grupo, mas de uma educação 
terapêutica. Pois, como muito bem lembrou Winnicott (2005), quem cura é a instituição, 
quando dela nos apropriamos e utilizamos em favor de nossos projetos políticos12.  

Então, convém defender com Enriquèz (2001) que já não nos cabe mais 
falarmos em (in)formação. Precisamos avançar para o campo das de-formações e trans-
formações.  

Uma das primeiras inversões de lógicas, subversões é levar a reflexão, o 
debate, a pesquisa, a construção e produção do conhecimento para junto daqueles que 
fazem a escola acontecer. Não que desacreditemos na importância dos experts 
enquanto aqueles que possuem notório saber sobre algumas áreas da ação pedagógica. 
Porém, conforme já pontuado aqui, nem mesmo esse notório saber daria conta das 
especificidades e singularidades de cada realidade de relação com as crianças, com as 
classes, de cada escola. Lá na ponta sempre haverá um professor que precise “se virar 
nos 30”, como diz o adágio popular, para fazer com que o processo pedagógico 
efetivamente aconteça.  

Nossa defesa é de que, nesse quesito, a exemplo do que propôs Lacan13, 
parafraseando, façamos, a exemplo do discurso do psicanalista, o semblant de que sabe 
                                                      
12 Situação melhor discutida por nós em Evangelista (2018). 
13 Conforme discutido por nós em Evangelista e Almeida (2017). 
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para mostrar que quem sabe é o profissional da educação.  
Também defendemos com esse mesmo autor, que sejamos, enquanto 

coordenadores e gestores da pedagogia, mortos do desejo, para que o professor 
descubra e vivencie o seu desejo e não mais os desejos dos outros, uma vez que 
aprendemos a desejar desejando o desejo de outros. E assim, também a criança possa 
ser escutada, respeitada e suportada em seus desejos. 

Os conteúdos elencados por nós colocam-se aqui como dispositivos14 a 
serviço da mobilização de saberes e emoções significativas para os processos 
pedagógicos. Após escutar profissionais das várias instituições educativas, chegamos à 
conclusão de que são conteúdos-nucleares desse debate: as infâncias, os cuidados e 
as famílias.  

 

Método 

No que tange ao método de desabrochar dessa proposta, pensamos em seis 
momentos:  

1.1. um primeiro momento detonador com experts, sujeitos de notório saber sobre os temas 

em pauta; o primeiro momento ocorreu no dia 19/05, com o professor Adail Santos, que 

compartilhou seu saber sobre a realidade das Infância; 

1.2. o debate da fala do expert de acordo com as realidades locais; foi realizado em 27/05 

um debate no espaço formativo da escola acerca da explanação do professor Adail em 

contraste com a realidade vivenciada pela equipe no contexto particular do CCEI Nossa 

Senhora do Carmo; 

1.3. estudo e reflexão de texto-formativo que dê desdobramento ao tema;  

1.4. momento de vivência das sensações e emoções evocadas pelo tema por meio de 

dispositivos pensados pelo GT da formação e ou pela equipe gestora;  

1.5. construção de intervenções dos profissionais/escolas (individuais e coletivas) em torno 

das aprendizagens realizadas;  

1.6. sistematização dos registros e socialização das produções e produtos dessas 

intervenções, que poderá ser realizada por meio da produção de vídeos de cada 

unidade escolar participante envolvendo a equipe gestora, professores, alunos e 

famílias. 

As culminâncias serão socializadas na última semana de cada bimestre e a 
palestra detonadora, na primeira semana de cada bimestre, conforme cronograma. 

Embora a proposta tenha um GT regional para pensá-lo, todo o trabalho será 
adaptado pelas necessidades locais de cada unidade escolar.  
 

 

Composição do GT: 

1 representante de cada unidade educativa que participe do projeto. 
1 representante da equipe que coordenadores intermediários que acompanham a 
escola. 
A Comissão Gestora das Parcerias do Gama. 

                                                      
14 DISPOSITIVO: montagem ou artifício produtor de inovações, atualiza virtualidades e pode inventar o novo 
radical. 
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Chefias da CRE Gama. 
 

 

 

14) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ARAÚJO, U. F. Temas Transversais, pedagogia de projetos e mudanças na educação. São 

Paulo: Summus, 2014. 

SÁNCHEZ, P. A. RABADÁN, M. M. & VIVES, I. P. A Psicomotricidade na Educação Infantil: 

uma prática preventiva e educativa. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

 

BRASIL – Lei de Diretrizes e Bases da educação. Lei 9.394 20, de 20 de dezembro de 2009. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Infantil: Parâmetros de qualidade 

para a educação infantil. Brasília. MEC – SEF, 2008, Vol. 2, p. 28. 

 

Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para Instituições de Educação Infantil. Brasília. MEC 

– SEF, 2008, Encarte 1, p.16. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação infantil: Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC - SEF, 1998. v.1. 

 

COLL, C. PALACIOS, J. & MARCHESI, A. Desenvolvimento Psicológico e Educação: 

necessidades educativas especiais e aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artmed, 1995. 

 

COLL, C. SOLE, I. Os Professores e a Concepção Construtivista. In: COLL, César et al. O 

Construtivismo na Sala de Aula. 4 ed. São Paulo: Ática, 1998. 

 

Currículo em Movimento da Educação Básica, Caderno1: Educação Infantil. Brasília/DF: 



 

 

142  

SEEDF, 2013. 

 

Diretrizes de Avaliaçao da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Avaliar 

para aprender, aprender para avançar. Brasilia/DF: SEEDF,2018.  

 

FOREST, N. A. & WEISS, S. L. I. Cuidar e Educar: perspectivas para a prática pedagógica 

na educação infantil. ICPG: s/a. Disponível em: www.posuniasselvi.com.br/artigos/rev03-

07.pdf. Acesso em: 29/07/2014. 

 

GASPARIN, L. J.- Uma Didática para a Pedagogia Historico-Critica. 5ª ed. Revista ,2015.  

 

GOHN, M. G. – Educação Não-formal e Cultura Política: impactos sobre o associativismo 

do terceiro setor. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

GOLDSCHMIED, E. & JACKSON, S. Educação de 0 a 3 anos: atendimento em creche. 2. Ed., 

Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

GOULART, I. B. Piaget: experienciais básicas para utilização pelo professor. Petrópolis: Ed. 

Vozes, 1995. 

 

LOWENFELD, V. A criança e sua arte: Um guia para os pais. 2. ed. Tradução Miguel Maillet. São 

Paulo: Mestre Jou, 1977. 

 

VYGOTSKY, L.S.  LURIA, A.R. e LEONTIEV, A.N. Linguagem, Desenvolvimento e 
Aprendizagem. São Paulo; Ícone, 1988. 

 

LEONTIEV, A. N. Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. Trad. Maria da Penha 

Villalobos. São Paulo: Ícone – Editora da Universidade de São Paulo, 1989. 

 

http://www.posuniasselvi.com.br/artigos/rev03-07.pdf
http://www.posuniasselvi.com.br/artigos/rev03-07.pdf


 

 

143  

NIEMANN, F. A. & BRANDOLI, F. Um aporte teórico para o construtivismo e suas 

contribuições para o processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa e da 

Matemática. IX Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul, 2012. Disponível em:  

 

 

 

 

www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/770/71. Acesso em 

1° de setembro de 2014. 

 

PORTUGAL, J. C. S. A Importância do Desenho na Construção da Aprendizagem 

Infantil.  

 

RIBEIRO, P. S. Jogos e Brinquedos Tradicionais. In: SANTOS. Santa Marli Pires dos. 

Brinquedoteca: o lúdico em diferentes contextos. 7ª Edição. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

 

SILVA, L. P. & TAVARES, H. M. Pedagogia de Projetos: inovação no campo 

educacional.Revista da Católica, Uberlândia, v. 2, n. 3, p. 236-245, 2010 – 

catolicaonline.com.br/revistadacatolica.Acesso em 23 de agosto de 2014. 

 

SMOLE, K. C. S., Uma organização para as atividades didáticas. In: SMOLE, K. C. S., A 

matemática na Educação Infantil: a teoria das inteligências múltiplas na prática escolar. 

Porto Alegre: Artmed, 2003. 

 

URBAN, A.C., MAIA, C. M. & SCHEIBEL, M. F. Didática: organização do trabalho 

pedagógico. Curitiba: IESDE Brasil S.A, 2009. p. 157. 

 

V - Guia da Plenarinha, A criança e a natureza, por umcrescimento sustentável, Educação 

Infantil. Brasília/DF: SEEDF, 2017. 

 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/770/71


 

 

144  

KINNEY, L.; WHARTON, P. Tornando visível a aprendizagem das crianças. Porto Alegre: 

Artmed, 2009. 

 

CORNELL, Joseph. A alegria de aprender com a natureza: atividades ao ar livre para todas 

as idades. São Paulo: Melhoramentos, 1997. 

 

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Guia de Parques do Distrito Federal. 

Brasília DF: IBRAM, 2013. IPA BRASIL. 

 

O Direito de Brincar de todas as crianças. Disponível em: <www.ipabrasil.org>. Acesso em: 

11 jan. 2017. BORBA, A. A participação social das crianças nos grupos de brincadeira: 

elementos para a compreensão das culturas da infância. In: Revista Educação em Foco. Juiz 

de Fora. v.13, n. 2. p.139-156, set 2008/fev 2009. 

 

Educando pelas trilhas do Cerrado, um roteiro de ações para introduzir a Educação 

Ambiental em Escolas e Comunidades. Brasília DF; REDE DE SEMENTES DO CERRADO, 

2015. 

 

TEREZA, L A. Educação Infantil – Desenvolvimento curricular e organização escolar 5º 

edição.Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

Diretrizes Pedagógicas e Operacionais – Para as instituições educacionais parceiras que 

ofertam educação infantil, Educação Infantil. Brasília/DF: SEEDF, SUBEB 2019. 

Revista Escola – Educação Infantil; Brasília/DF; 2013 

 

Revista Educação – Saberes da Educação - Coleção Guia Prático da Educação; 
Brasília/DF; 2014 Revista Criança – Projeto Criança, Atividades e Experiência; Brasília/DF; 
2013 TF 
 

 

CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. Rio de Janeiro: Paz 

http://www.ipabrasil.org/


 

 

145  

e Terra, 1982.  

 

COSTA, Jurandir Freire. O vestígio e a aura: corpo e consumismo na moral do 

espetáculo. Rio de Janeiro: Garamond, 2004.  

 

ENRIQUÈZ, Eugene. Sobre formação e intervenção psicossociológica. In LEVY et. al. 

Psicossociologia: análise social e intervenção. Organizado e traduzido por Marília 

Novais da Mata Machado et al. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.  

 
EVANGELISTA, Mauro Gleisson de Castro. A violência na Escola como sintoma do 

mal-estar juvenil e institucional na pós-modernidade: a voz do(c)ente. Dissertação 

de mestrado. Brasília: UnB, 2012.  

 
EVANGELISTA, Mauro Gleisson de Castro e ALMEIDA, Inês Maria Marques Zanforlin 

Pires de. A coordenação Pedagógica e a voz do(c)ente. In MORAES, Lélia Cristina 

Silveira de e MOREIRA, Carlos José de Melo (organizadores). Formação continuada 

de coordenadores pedagógicos: discutindo políticas e contextos. São Luiz: EDUFMA, 

2017.  

 
EVANGELISTA, Mauro Gleisson de Castro. Ato Infracional e Laço Social: O lugar da 

Família, da Escola e da Comunidade. Tese de doutorado. Brasília: UnB, 2018.  

 
FREUD, Sigmund. (1914) Algumas considerações sobre a psicologia escolar. In: ______. 

Totem e tabu e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Imago, 1996. (Edição Standard 

Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v. 13)  

 

FREUD, Sigmund. (1925) Prefácio in: AICHHORN, August. Juventud desamparada. 

Trad. R. Del Portillo. Barcelona: Gedisa, 2006.  

 

MEIRIEU, Philippe. A pedagogia entre o dizer e o fazer: a coragem de começar. Porto 

Alegre: Artmed, 2002.  



 

 

146  

 
PAIN, Jacques. La Pédagogie Institutionnelle de Fernand Oury. In: MARTIN, Lucien et 
al. La Pédagogie Institutionnelle de Fernand Oury. Paris: Éditions Matrice, 2009. 
WINNICOTT, Donald Woods. Privação e Delinquência. 4. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005. 
 
 
 


