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1. APRESENTAÇÃO 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP), segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) é documento norteador das práticas pedagógicas e dos resultados 

educacionais de curto, médio e longo prazo, reunindo deias e decisões assumidas pela 

instituição de ensino, relacionadas às opções educativas e à organização da escola, definindo 

e assegurando a identidade da instituição e suas finalidades educativas. 

A construção do Projeto Político-Pedagógico do Instituto Educacional Dom Leolino e 

Irmã Cecília Luvizotto envolveu toda a comunidade escolar, incluindo gestores, docentes, 

funcionários, estudantes e familiares e proporciona a garantia dos direitos de aprendizagem 

e desenvolvimento dos estudantes, bem como as formas de interação dentro da instituição 

educacional, seja ela de forma direta ou indireta, fortalecendo a ideia do processo 

democrático. 

 Para a realização deste trabalho, foram utilizados, além de entrevista no ato da 

matricula e/ou rematrícula, relatos da comunidade e questionário socioeconômico 2021 e traz 

em seu corpo a historicidade da escola, bem como dados de identificação da unidade de 

ensino com informações relevantes acerca da instituição,  diagnóstico da realidade, a função 

social, os princípios norteadores da prática pedagógica, os objetivos, as concepções teóricas, 

a organização do trabalho pedagógico, as concepções e estratégias de avaliação, a 

organização curricular da instituição, bem como o plano de ação para a implementação das 

ações definidas neste PPP. 

Vale ressaltar que como o processo educacional é contínuo e dinâmico, uma vez que 

a criança, enquanto ser em formação, é multidimensional cabendo à educação, como prática 

social, unir os indivíduos em torno do direito de aprender e da conquista da cidadania, as 

propostas apresentadas estão em constantes fases de construção. 

 

2. HISTÓRICO 

2.1 CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA 

O Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto, situado na Avenida 

Comercial, Lote 2, Residencial Morro da Cruz, São Sebastião - Distrito Federal, fundado em 

16 de abril de 2018, inscrito no CNPJ sob nº 00.071.159/0002-88, mantido pelo Lar 

Educandário Nossa Senhora Mont Serrat, com sede na Terceira Avenida, Área Especial 7, 

Módulo N, Núcleo Bandeirante - Distrito Federal, entidade beneficente, sem fins lucrativos, de 

caráter civil e religioso com personalidade jurídica própria, declarada Utilidade Pública 
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Federal, registrada sob o nº 272, livro 331, Cartório de Títulos e Documentos de Brasília, 1º 

Oficio, possuindo Certificado de fins Filantrópico. 

  A instituição foi criada para homenagear ao Dom Leolino Neto com o intuito de dar 

continuidade ao seu propósito de ajudar ao próximo. E o bairro Morro da Cruz, localizado na 

cidade de São Sebastião-DF, foi escolhido para sediar a instituição, em virtude dos muitos 

problemas que a região enfrenta, entre eles o déficit na oferta de serviços de educação infantil, 

na modalidade creche em tempo integral, que ainda se mantém em níveis altíssimos nesta 

localidade. 

O Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto oferta a Educação infantil 

creche para crianças de 2 e 3 anos e pré-escola para crianças de 4 e 5 anos, organizado em 

turmas por faixa etária, observada a idade legal para o ingresso.  

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

O espaço físico e os recursos materiais são elementos essenciais para êxito no 

processo educativo, pois possuem influência no desenvolvimento e aprendizagem da criança, 

bem como nas interações entre os pares e no papel do educador nos espaços oferecidos para 

a criança.  Os materiais constituem um instrumento importante para o desenvolvimento da 

tarefa educativa, uma vez que são ferramentas que auxiliam as práticas pedagógicas.  

O Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto possui os seguintes 

profissionais: direção pedagógica, coordenação pedagógica, secretário escolar, professoras, 

monitores, coordenação administrativa, equipe dos serviços gerais (limpeza/lavanderia), 

cozinheira/merendeira, nutricionista e porteiro. 

O espaço e os recursos materiais são elementos essenciais para o processo 

educativo, pois, são poderosos auxiliares na aprendizagem. Os materiais constituem um 

instrumento importante para o desenvolvimento da tarefa educativa, uma vez que são um 

meio que auxilia a ação dos estudantes. A Instituição Dom Leolino possui a seguinte 

infraestrutura: 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01     Rool com solar 

05     Salas de aula adequadas para o desenvolvimento de    

atividades 

01     Sala de direção| coordenação e professoras 

01      Secretaria 



5 
 

01       Refeitório 

02        Instalações sanitárias adequadas ventiladas e que 

permitam    acessibilidade às crianças. 

02     Banheiros adulto (masculino e feminino) 

01       Lavanderia 

01       Espaço coberto para atividades lúdicas 

01       Depósito de materiais limpeza 

01       Brinquedoteca 

01       Cozinha industrial 

01       Deposito para alimentos não perecíveis 

01        Área de recreação 

01       Parquinho com brinquedos 

  

E disponibiliza dos seguintes recursos didáticos e tecnológicos:   

  

QUANTIDADES DESCRIÇÕES 
             01 Computador completo 

             01 Mesa de computador 

             01 Impressora HP smat tank 

             02 Aparelhos telefônicos (fixo e Celular) 

             02 Aparelhos de som (pequeno e grande) 

             01 Tv smart philco 

             01 Mesa com painel reunião 

             01  Mesa vidro c| 4 cadeiras 

             120 Mesas coloridas crianças 

             08 Mesas cinzas professores 

             04 Mesas retangulares refeitório brancas 

             02 Mesas de costuras 

             05 Máquinas de costuras 

             01 Aparador de café (branco) 

             01 Armário arquivo Cinza de portas MDF 

             01 Armário colorido 08 portas MDF 

             08 Armários de aço 

             01 Armário de aço divisórias 

             01 Armários de aço arquivo 

             01 Banco colorido 

             08 Bancos refeitório (brancos) 

             13 Cadeiras grandes pretas e brancas 

             120 Cadeiras pequenas (crianças) 

             19 Mesas brancas de centro 
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             05 Armários brancos (salas) 

             05 Cavaletes porta revistas| histórias 

             05  Quadros negros 

             07 Espelhos 

             21 Caixas organizadoras 

             05 Lixeiras com tampas (salas) 

             08 Lixeiras sem tampas 

             01 Lixeiras industrial 

             01 Lixeira de pé coloridas ecológica 

             05 Painéis corredores 

             01 Bebedouro inox grande 

             01 Bebedouro portátil  

             01 Mural grande azul painel 

             02 Murais pequenos avisos 

             12 Ventiladores 

             05 Extintores 

             02 Suportes de álcool gel grandes 

             02 Relógios 

             18 Câmeras 

             01 Monitor de câmeras 

             07 Portas sabonetes líquidos 

             04 Portas toalhas descartáveis 

             08 Portas copos 

             01 Máquina de lavar 

             01  Máquina de secar 

             01 Tanquinho 

             01 Enceradeira 

             01 Pulverizador 

             01 Barquinho para criança complete 

             01 Gol de basquete 

             01 Batedeira 

             01 Geladeira  

             01 Freezer horizontal  

             01 Cortador de legumes 

             04 Escadas 

             02 Fogões industriais 

             01 Coifa  

             01 Liquidificador industrial 

             01 Máquina de moer carne elétrica 

             02 Botijões   45 

             02 Botijões   13 

             10 Máquina de cola quente (grande e pequena) 

             03 Grampeadores  

             02 Perfuradores de papeis 

             08 Tesouras grandes 

             50 Tesouras pequenas 

            116 Colchões 
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2.3 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome da 

Creche: 

Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat -Instituto 

Educacional Dom Leolino. 

Endereço: Avenida Comercial, lote 02, Residencial Morro da Cruz – 

São Sebastião/DF. 

CNPJ/MF: 007.1159/00002-88 

E-mail: institutodomleolino@gmail.com 

Cidade: São Sebastião – DF  

CEP: 71.639-500 

Educação 

Infantil 

I - Creche:  2 e 3 anos  

II - Pré-escola: 4 a 5 anos  

Administração Lar Educacional Nossa Senhora de Mont Serrat 

 

2.4 ATOS DE REGULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

O funcionamento do Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto está 

autorizado pelos seguintes atos legais: 

Ordem de Serviço nº 188/SUPLAV, de 18 de outubro de 2018, que autorizou, em 

caráter excepcional e a título precário, a oferta da Educação Infantil - creche, para crianças 

de 2 (dois) a 3 (três) anos, e de pré-escola, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, no 

Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto, situado na Avenida Comercial, 

Lote 02, Residencial Morro da Cruz, São Sebastião - Distrito Federal, mantido pelo Lar 

Educandário Nossa Senhora Mont Serrat, com sede na Terceira Avenida, Área Especial 07, 

Módulo "N", Núcleo Bandeirante - Distrito Federal, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar de 

28/09/2018 até 27/09/2019. 

Ordem de Serviço nº 188/SUPLAV, de 06 de dezembro de 2019, que prorrogou a 

autorização, a título provisório e em caráter excepcional, do funcionamento do Instituto 

Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto, situado na Avenida Comercial, Lote 02, 

Residencial Morro da Cruz, São Sebastião - Distrito Federal, mantido pelo Lar Educandário 

Nossa Senhora Mont Serrat, com sede na Terceira Avenida, Área Especial 07, Módulo "N", 

Núcleo Bandeirante - Distrito Federal, para a oferta da educação infantil - creche, para 
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crianças de 2 (dois) a 3 (três) anos, e de pré-escola, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) 

anos, pelo prazo de 1 (um) ano, de 28/09/2019 até 27/09/2020. 

Ordem de serviço nº 163/SUPLAV , de 14 de setembro de 2020, que prorrogou a 

autorização, a título provisório e em caráter excepcional, do funcionamento do Instituto 

Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto, situado na Avenida Comercial, Lote 02, 

Residencial Morro da Cruz, São Sebastião - Distrito Federal, mantido pelo Lar Educandário 

Nossa Senhora Mont Serrat, com sede na Terceira Avenida, Área Especial 07, Módulo "N", 

Núcleo Bandeirante - Distrito Federal, para a oferta da educação infantil - creche, para 

crianças de 2 (dois) a 3 (três) anos, e de pré-escola, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) 

anos, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar de 28 de setembro de 2020. 

O Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto, situado na Avenida 

Comercial, Lote 2, Residencial Morro da Cruz, São Sebastião - Distrito Federal, fundado em 

16 de abril de 2018, inscrito no CNPJ sob nº 00.071.159/0002-88, mantido pelo Lar 

Educandário Nossa Senhora Mont Serrat, com sede na Terceira Avenida, Área Especial 7, 

Módulo N, Núcleo Bandeirante - Distrito Federal, entidade beneficente, sem fins lucrativos, de 

caráter civil e religioso com personalidade jurídica própria, declarada Utilidade Pública 

Federal, registrada sob o nº 272, livro 331, Cartório de Títulos e Documentos de Brasília, 1º 

Oficio, possuindo Certificado de fins Filantrópico. 

Na construção do Projeto Político-Pedagógico, o Instituto Educacional Dom Leolino e 

Irmã Cecília Luvizotto envolve toda a comunidade escolar, incluindo gestores, docentes, 

funcionários, estudantes e familiares e proporciona a garantia dos direitos de aprendizagem 

e desenvolvimento dos estudantes, bem como as formas de interação dentro da instituição 

educacional. 

O funcionamento do Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto está 

autorizado pelos seguintes atos legais: 

Ordem de Serviço nº 188/SUPLAV, de 18 de outubro de 2018, que autorizou, em 

caráter excepcional e a título precário, a oferta da Educação Infantil - creche, para crianças 

de 2 (dois) a 3 (três) anos, e de pré-escola, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, no 

Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto, situado na Avenida Comercial, 

Lote 02, Residencial Morro da Cruz, São Sebastião - Distrito Federal, mantido pelo Lar 

Educandário Nossa Senhora Mont Serrat, com sede na Terceira Avenida, Área Especial 07, 

Módulo "N", Núcleo Bandeirante - Distrito Federal, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar de 

28/09/2018 até 27/09/2019. 
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Ordem de Serviço nº 188/SUPLAV, de 06 de dezembro de 2019, que prorrogou a 

autorização, a título provisório e em caráter excepcional, do funcionamento do Instituto 

Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto, situado na Avenida Comercial, Lote 02, 

Residencial Morro da Cruz, São Sebastião - Distrito Federal, mantido pelo Lar Educandário 

Nossa Senhora Mont Serrat, com sede na Terceira Avenida, Área Especial 07, Módulo "N", 

Núcleo Bandeirante - Distrito Federal, para a oferta da educação infantil - creche, para 

crianças de 2 (dois) a 3 (três) anos, e de pré-escola, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) 

anos, pelo prazo de 1 (um) ano, de 28/09/2019 até 27/09/2020. 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE  

O Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto atende o quantitativo 

estabelecido em jornada de tempo integral de 10(dez) horas diárias, ajuda a comunidade 

carente, de risco e vulnerabilidade do Morro da Cruz, levando os princípios da educação 

infantil e o acompanhamento das famílias. 

A infância, etapa inicial do desenvolvimento humano, ganhou ao longo do tempo 

importância por ser entendida como período de construção e constantes transformações, 

contribuindo assim, para o desenvolvimento pleno deste sujeito. 

Do ponto de vista do sistema educacional, lutar contra a exclusão social é ajudar o 

estudante a ampliar, desde cedo, sua relação com o saber, dominar diferentes linguagens, 

valores culturais, padrões estéticos e éticos e formas de trabalho baseadas em preceitos 

científicos, além de propiciar-lhe o conhecimento de algumas tecnologias presentes em sua 

cultura. Nesse processo, cada estudante se constitui como sujeito único. (OLIVEIRA, 2002, 

p.43) 

Infelizmente, iniciamos o ano letivo com as mesmas restrições do ano de 2020 por 

conta do Covid-19 e suas variantes, e para manter o vínculo com as crianças e famílias 

adotamos o Ensino Remoto e fazendo uso das TICs (vídeo conferências, WhatsApp, redes 

sociais etc.), realizamos a primeira semana letiva, a apresentação da instituição, falando um 

pouco do histórico e apresentando os profissionais da educação e administrativo, abordamos 

a metodologia e formas de atendimento remoto, bem como orientações para as famílias para 

que cada criança pudesse ter o acesso ao material e que essa mediação fosse de qualidade. 

 O Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto considera o contexto 

social, econômico e cultural de sua comunidade, entendendo que os estudantes de uma 

mesma idade apresentam aprendizagens e desenvolvimentos distintos.   
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A instituição vem se esforçando para mostrar o valor do serviço educacional para todos 

os envolvidos, mesmo que remoto e emergencial, para preservar a qualidade do ano letivo de 

2021, a equipe priorizou o trabalho de pesquisa e estudo visando o bem-estar emocional das 

crianças e seu desenvolvimento integral, bem como o diagnóstico da realidade. 

Disponibilizamos e-mail institucional para entrega de documentos e preenchimento da 

ficha de matricula, utilizamos a plataforma para inserir questionários e pesquisas envolvendo 

perguntas sobre o contexto social que estão inseridos.  

A partir desta perspectiva, compreende-se que inicia na infância a necessidade de 

acompanhamento, estimulação, observação e orientação, portanto este Projeto Político- 

Pedagógico encontra razão para existir uma vez que têm em sua essência proposições que 

possibilitam o desenvolvimento integral do estudante em seus aspectos: físico, psíquico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, contribuindo como 

veículo de transformação social. 

Por meio de questionários respondidos no ato da matricula, de conversa com as 

famílias foram realizadas análises que demonstram a realidade social dos estudantes da 

escola, assim como de suas famílias. Como ilustra os gráficos a seguir: 

 

Portanto, 67% é composta por 4 membros, 20% de 5 a 7 membros e 13% não 

responderam.  

67%

20%

13%

MEMBROS POR MORADIA

4 PESSOAS 5 A 7 PESSOAS NÃO RESPONDERAM
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Cerca de 77% de nossos alunos moram em casa própria, quitada ou financiada; 

aproximadamente 13% moram em casa alugada e 10% moram em casa de parentes ou 

amigos.  São considerados adequados para moradia os domicílios que possuem, ao mesmo 

tempo, abastecimento de água por rede geral, esgoto sanitário por rede coletora ou fossa 

séptica, coleta de lixo direta ou indireta e até dois moradores por dormitório, com dados no 

questionário. Mas dessa porcentagem 77% não se enquadra no padrão de moradia 

adequada, pois as habitações estão irregulares, ainda não há rede de esgoto e saneamento 

básico com crescimento desordenado e condições precárias. 

 

 

 

A grande maioria dos pais e/ ou responsáveis possuem como nível de escolaridade o 

Ensino fundamental incompleto, somando cerca de 58% da clientela, em seguida, temos 18% 

77%

13%
10%

MORADIA

PROPRIA ALUGUEL OUTROS

58%18%

10%

7%
6% 1%

ESCOLARIDADE DO PAIS E/OU 
RESPONSÁVEIS

ENS. FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

ENS.FUNDAMENTAL
COMPLETO

ENS.MÉDIO
INCOMPLETO
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com Ensino fundamental completo, Ensino médio incompleto 10%, Ensino médio completo 

7%, Ensino superior incompleto 6% e ensino superior completo 1%. 

 O problema ressaltado pela pesquisa é a defasagem escolar, principalmente no 

ensino fundamental e médio. Entre todas as famílias há relatos de problemas envolvendo a 

condição financeira, desemprego, mudança de moradia, profissão e outras dificuldades. A 

grande maioria relata ser empregado doméstico ou diarista. 

                                                

 

 

Em relação aos Programas Sociais do Governo, 79 % afirmam que recebem bolsa 

família, 15% auxílio emergencial e 6% não responderam se recebem algum benefício do 

governo. 

O meio de transporte mais utilizado pelos pais para locomoverem as crianças até a 

creche: 40% de bicicleta, ônibus, moto ou a pé, 12% não responderam, 5% de carro, 23% de 

transporte escolar. Os pais que utilizam transporte escolar, veículos de pequeno porte, 

relatam a rapidez da entrega e segurança do transporte, principalmente por morarem um 

pouco mais longe da instituição, além da garantia da integridade dos estudantes, mas há 

também a preocupação de manter o pagamento desses transportes e garantir que a criança 

continue frequentando a instituição. 

Vale ressaltar que o uso de outros meios de transporte que não seja veículo automotor 

contribui para a diminuição do intenso tráfego de veículos, para melhorias na saúde dos 

cidadãos, e em especial para o meio ambiente. 

  

79%

15%

6%

AUXILIO DO GOVERNO- EMERGENCIAL/ 
BOLSA FAMÍLIA/OUTROS

BOLSA FAMÍLIA EMEGENCIAL NÃO RESPONDERAM
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Através dos dados, observou-se que a comunidade atendida pelo Instituto Educacional 

Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto possui alguns problemas sociais, desigualdades que 

assumem feições distintas porque são constituídas de um conjunto de elementos econômicos, 

políticos e culturais próprios da comunidade. 

 

4. FUNÇÃO SOCIAL 

A Instituição Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat atua a vários anos em 

Brasília e possui atendimentos por meio de CEPI em outras regiões administrativas e decidiu 

ampliar seu atendimento criando o Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto. 

A educação e o cuidado na primeira infância vêm sendo tratados como assuntos 

prioritários de governo, organismos internacionais e organizações da sociedade civil, por um 

número crescente de países em todo o mundo. No Brasil, a Educação Infantil - isto é, o 

atendimento a crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas - é um direito 

assegurado pela Constituição Federal de 1988. A partir da aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional , em 1996, a Educação Infantil passa a ser definida como a 

primeira etapa da Educação Básica. 

Para garantir os direitos educacionais é necessário que as desigualdades relacionadas 

ao sistema público de ensino sejam reconhecidas, priorizando a construção de uma proposta 

educacional que contribua para a democratização dos saberes, garantindo a todos dessa 

forma o direito a aprendizagem e a formação cidadã. 

O Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto deve ser um ambiente 

onde a infância possa ser vivida em toda sua plenitude, conforme estabelece a LDB no artigo 

29 ao dispor que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 

23%

5%

12%

40%

TRANSPORTES - TRANSLADO

TRANSPORTE ESCOLAR CARRO PRÓPRIO NÃO RESPONDERAM OUTROS

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035083/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035083/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96


14 
 

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

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.  

Nesse contexto, a creche prioriza o acolhimento, a segurança, o lugar para a emoção, 

para o gosto, para o desenvolvimento da sensibilidade; não podendo deixar de lado o 

desenvolvimento das habilidades sociais, nem o domínio do espaço e do corpo e das 

modalidades expressivas, privilegiando o lugar para a curiosidade e o desafio; onde as 

crianças estão em constante interação com as pedagogas e monitoras, que logo procuram 

incorporá-las a suas relações e a sua cultura. 

 

5. PRINCÍPIOS 

O Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto em consonância com os 

documentos que regem a Educação básica, adota como pressuposto epistemológico e 

didático pedagógico a metodologia sociointeracionista, tornando-se uma instituição na qual o 

sujeito “busca sua formação de forma intensiva e sistêmica, por meio de saberes, trocas e 

relações de mediação.” 

 Dessa forma, o trabalho coletivo é desenvolvido a partir dos princípios norteadores da 

Gestão Democrática com base o Plano Nacional de Educação, aprovado e sancionado em 

janeiro de 2001 pela Lei n.º 10.172 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

n.º 9.394/96, que garante a participação de todos os atores envolvidos no sistema 

educacional.  

 Priorizando a gestão democrática e ação dos mais diferentes atores sociais, 

especialmente na construção do PPP, um espaço privilegiado para instaurar mecanismos e 

processos permanentes de reflexão e discussão da organização do trabalho pedagógico na 

instituição, adotando os princípios da Educação Integral no que diz respeito a Integralidade, 

Intersetorialização, Transversalidade, Diálogo escola e comunidade, Territorialidade e o 

Trabalho em rede. 

A educação deve ser referenciada pela formação integral, de modo que o processo 

formativo integre as diversas dimensões que formam o ser humano.   

Defende-se um currículo integrado, pautado na integração das diferentes áreas do 

conhecimento e experiências, com vistas à compreensão crítica e reflexiva da realidade com 

os seguintes princípios: 

a) unicidade entre teoria-prática;  

b) interdisciplinaridade e contextualização;  

c) flexibilização.  
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Nessa perspectiva, o Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto 

aborda e vivencia um pouco da prática proposta por Reggio Emília, Vygotsky e Piaget, de 

modo a promover as conexões entre as pessoas de maneira a valorizar os diferentes saberes, 

a invenção, a imaginação e a descoberta, estabelecendo seu percurso pelo conhecimento, 

motivada, criativa, possibilitando a troca de experiências e análises que culminam na 

construção do pensamento crítico e reflexivo; além de possibilitar interações sociais com o 

meio valorizando  a aprendizagem como experiência social, mediada pela utilização de 

instrumentos e signos, de acordo com os conceitos utilizados pelo Vygotsky. Na teoria de 

Piaget as crianças possuem um papel ativo na construção de seu conhecimento, de modo 

que o termo construtivismo ganha muito destaque em seu trabalho. O desenvolvimento 

cognitivo, que é a base da aprendizagem, se dá por assimilação e acomodação. 

Assim, os princípios que norteiam o processo de educar são vistos como uma atividade 

comunitária e uma forma de participação na cultura através da exploração conjunta entre os 

estudantes e os adultos, que, juntos, podem discutir tópicos relacionados a especulação a 

respeito da realidade que os cerca e a discussão das descobertas proporcionadas por essa 

interação. 

 

 5.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 A educação especial na perspectiva da inclusão do estudante com deficiência e com 

altas habilidades ou superdotação contribui para a formação e desenvolvimento destes 

estudantes, no que tange a aquisição da linguagem, o cultivo do respeito, cidadania, o cuidar 

de si e do outro, aceitação, companheirismo e outros valores que são essenciais para a 

formação de um cidadão honesto e justo. 

A educação especial na perspectiva inclusiva tem início na Educação Infantil e oferece 

suporte e apoio pedagógico especializado aos estudantes que possuem necessidades 

educativas especiais e/ou deficiência, e com altas habilidades ou superdotação. Um dos 

objetivos principais da educação especial na perspectiva inclusiva é desenvolver as 

potencialidades desses estudantes, buscando sua participação ativa na vida social e no 

mundo do trabalho, assim como o desenvolvimento biopsicossocial, proporcionando 

autonomia ao estudante.  

O Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto planeja e acompanha o 

processo de aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, levando em consideração as 

especificidades de cada um.  
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Deste modo, o Plano Educacional Individual (PEI) é definido como uma estratégia que 

estabelece um planejamento escolar individualizado, que contém as necessidades 

específicas do aluno, cuja avaliação e revisão são realizadas periodicamente. 

O PEI tem como objetivo desenvolver as habilidades cognitivas, sociais e 

psicomotoras necessárias ao estudante com necessidade educacional especial e/ou 

deficiência, e com altas habilidades ou superdotação, para que estes possam ter maior 

autonomia e interação com os colegas, demonstrando assim, a capacidade para viver  com 

qualidade de vida e satisfação, além de enriquecer as possibilidades no convívio com os 

outros, ajudando-os a lidar com suas próprias dificuldades  e a desenvolver suas 

potencialidades. 

E consiste em estabelecer diretrizes tanto para os docentes como para os discentes, 

no que tange ao processo pedagógico a ser desenvolvido, devendo observar: identificação 

das necessidades educacionais específicas;  definição dos recursos necessários; definição 

de metodologias pedagógicas apropriadas; definição do uso de algum tipo de equipamento; 

planejamento de atividades; definição da necessidade de pessoal de apoio; definição de 

formas e de estratégias para realização do processo de avaliação da aprendizagem e outros 

aspectos e observações necessárias aos docentes e discentes. 

 

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

O Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto tem como missão e 

objetivo social a melhoria da qualidade de vida dos estudantes menos favorecidos, em 

situação de risco social ou vulnerabilidade e apoio as suas famílias, priorizando uma educação 

de qualidade que visa atender os pré-requisitos citados na LDB:  

 “A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores.” (Art. 22 LDB 9.394/96)  

 Assim, procuramos proporcionar a formação de hábitos, tendo em vista que os 

estudantes ficam em período integral com os educadores e dessa forma, além do atendimento 

aos campos de aprendizagens, procuramos aproveitar as situações do cotidiano para o 

despertar de princípios e valores universais.  

O Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto, integra o Sistema de 

Ensino do Distrito Federal, com plena observância dos princípios legais vigentes, tendo por 

objetivos: 
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• proporcionar o desenvolvimento integral do estudante considerando os seus 

aspectos biopsicossociais; 

• promover a socialização do estudante pelo enriquecimento de suas 

experiências adaptativas; 

• proporcionar ao estudante condições favoráveis para a aquisição da 

construção do conhecimento; 

• garantir o princípio de coparticipação, pelo qual, a família e a comunidade 

trabalham cooperativamente, visando ao desenvolvimento escolar e comunitário; 

• promover o aprimoramento moral e cultural da pessoa humana, conforme os 

princípios indissociáveis do educar, cuidar e brincar; 

• preparar o estudante para a cidadania. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Oportunizar o convívio com outros estudantes, possibilitando descobertas de 

um novo centro social e intelectual; 

• Favorecer a socialização, a compreensão de ordens e instruções referentes às 

tarefas e disciplina; 

• Trabalhar a inclusão dentro e fora do ambiente educacional; 

• Favorecer a construção da autoestima; 

• Avaliar constantemente para compreender, validar ou redimensionar o trabalho 

pedagógico. 

• Oferecer atividades lúdicas, esportivas, livres e dirigidas, diversidade de 

manifestações artísticas e culturais, que estimulem o desenvolvimento global do estudante, 

priorizando a convivência e a socialização; 

• Estimular o brincar livremente com acesso a brinquedos adequados e espaços 

como parque e áreas livres; 

• Assegurar um ambiente intencionalmente planejado e adequado, que atenda 

às necessidades de desenvolvimento dos estudantes com respeito e dignidade. 

• Desenvolver as potencialidades do estudante; 

• Estimular a interação, que promova relacionamentos saudáveis entre: 

estudante-estudante, estudante e adultos e instituição-família, proporcionando a inclusão 

social e qualidade nas relações; 
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• Utilizar materiais pedagógicos adequados para o pleno desenvolvimento das 

atividades que serão realizadas; 

• Selecionar, formar e capacitar os profissionais envolvidos com o serviço de 

maneira planejada e sistemática; 

• Acompanhar o desenvolvimento do estudante em todos os aspectos através 

de registros, sem o objetivo de promoção; 

• Oferecer refeições balanceadas em quantidade e teor adequado às 

necessidades dos estudantes, elaboradas por profissionais competentes; 

• Garantir o desenvolvimento integral do estudante reconhecendo seu direito à 

infância como parte de seus direitos de cidadania. 

 

7. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

O Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto considera o contexto 

social, econômico e cultural de sua comunidade, entendendo que os estudantes de uma 

mesma idade apresentam aprendizagens e desenvolvimentos distintos.   

 Com ênfase nas Metodologias Ativas e socioconstrutivistas que priorizam a atuação 

do aluno, visa fazer do aluno o agente principal responsável pela sua aprendizagem  e 

estimulam o desenvolvimento de suas competências e inspiração na visão de Piaget, 

Vygotsky e as concepções de Reggio Emília, agregando os conhecimentos e teorias desses 

teóricos onde a aprendizagem ocorre como um fenômeno que se realiza na interação com o 

outro, onde o estudante aprende a construir conhecimento com autoria e autonomia, sendo 

ele, o principal protagonista da aprendizagem, que ocorre com base em sua interação com o 

meio e a mediação do professor, além do respeito e estímulo a sua capacidade inata, geral e 

única, que permite um desempenho, maior ou menor, em qualquer área de atuação. 

A Educação Básica, no Distrito Federal, segundo a Resolução nº 2/2020- CEDF, Art. 

3º, fundamenta-se nos seguintes princípios: 

I- reconhecimento e valorização dos profissionais da educação;  

II- pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.  

III- respeito ao estudante, sujeito de toda ação educativa, na sua unicidade e 

multidimensionalidade, como ser ativo e participante no seu processo de formação integral;  

IV- respeito à individualidade, fundamentado na solidariedade e no compromisso com 

uma sociedade democrática; 

 V- igualdade de condições para o acesso, a permanência, a participação, a inclusão 

e o êxito no processo de ensino e de aprendizagem;  
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VI- fraternidade e solidariedade, pelas quais o sistema de ensino colabora para o 

desenvolvimento dos estudantes e para a convivência pacífica e ética entre os indivíduos e 

as nações;  

VII- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber;  

VIII- respeito à pluralidade, diversidade e aos direitos humanos;  

IX- participação da comunidade escolar, visando a implementação das decisões 

pedagógicas, administrativas e financeiras;  

X- corresponsabilidade interativa constante entre família e instituição educacional; 

XI- liberdade de criação e atuação das entidades estudantis; XII- valorização da 

experiência extraescolar;  

XIII- vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 

XIV- garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.  

XV- fortalecimento da unidade nacional, por meio do regime de colaboração com os 

sistemas de ensino da União, dos Estados e dos Municípios; 

 XVI- preservação dos valores e das tradições culturais locais e nacionais;  

XVII- coexistência de instituição pública e privada de ensino;  

XVIII- gestão democrática do ensino público, na forma da Lei;  

XIX- gratuidade do ensino público;  

XX- competência, eficiência, eficácia e pertinência social na gestão institucional dos 

espaços e dos processos educativos, em busca permanente do padrão de qualidade. 

E para complementar e expressar uma formação fundamentada na integralidade do 

ser humano, a Projeto Político Pedagógico apropria-se dos sentidos éticos, políticos e 

estéticos na construção da sua identidade pessoal e social, tais como: Éticos: da autonomia, 

da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 

diferentes culturas, identidades e singularidades; Políticos: dos direitos de cidadania, do 

exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática e Estéticos: da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas 

e culturais (BRASIL, 2009, p. 2). 

Esses princípios estão vinculados à Base Nacional Comum Curricular por meio da 

definição de seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os quais pretendem assegurar: 
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1) CONVIVER  

 O que diz a BNCC: “Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes 

grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o 

respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas”. 

2) BRINCAR  

 O que diz a BNCC: “Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços 

e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu 

acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas 

experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.”  

3) PARTICIPAR  

O que diz a BNCC: “Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 

planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da 

realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos 

materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando 

conhecimentos, decidindo e se posicionando.” 

4) EXPLORAR  

 O que diz a BNCC: “Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, 

palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 

natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas 

modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia”. 

5) EXPRESSAR -SE  

O que diz a BNCC: “Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas 

necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões.” 

6) CONHECER-SE  

O que diz a BNCC: “Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 

constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas 

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

escolar e em seu contexto familiar e comunitário.” 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

O Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto prioriza o cuidar, o brincar 

e o educar, indissociáveis no desenvolvimento motor, cognitivo, psíquico e social e que são, 

portanto, objetos da Educação Infantil e ministra em regime de matrícula anual, jornada 

integral, perfazendo no mínimo 200 (duzentos) dias letivos e carga horária de 2000 horas 

aulas, com atendimento a comunidade escolar de segunda-feira a sexta-feira das 7h30 às 

17h30. 

 Na primeira etapa da Educação Básica, e de acordo com os eixos estruturantes da 

Educação Infantil (interações e brincadeiras), assegura os seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, para que os estudantes tenham condições de aprender e se desenvolver.  

A jornada de tempo integral na Educação Infantil vem sendo de grande importância 

para a educação, pois um dos fatores fundamentais na qualidade do processo ensino-

aprendizagem que depende da competência dos educadores e sua capacidade de 

transformar o estabelecimento educacional em uma extensão de sua casa tornando a 

convivência diária prazerosa e produtiva, com novidades e desafios que realmente agregam 

na formação educacional dos alunos. 

 O Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto atende os estudantes 

em jornada de tempo integral (10h/d). Oferece 05 refeições, conforme a necessidade orgânica 

e de acordo com a conduta nutricional.  

A integração entre o educador, o planejamento pedagógico e a organização dos 

lugares são imprescindíveis para uma prática pedagógica consciente e significativa. Prática 

essa, que aborda as diferenças e o ritmo de cada estudante, contribuindo favoravelmente para 

o desenvolvimento da identidade e da autonomia e que a instituição buscar promover 

seguindo a rotina abaixo: 

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA FEIRA 

ACOLHIDA ACOLHIDA ACOLHIDA ACOLHIDA ACOLHIDA 

CAFÉ DA MANHÃ CAFÉ DA MANHÃ CAFÉ DA MANHÃ CAFÉ DA MANHÃ CAFÉ DA MANHÃ 

ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA NO 

SOLÁRIO 

ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA NO 

SOLÁRIO 

ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA NO 

SOLÁRIO 

ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA NO 

SOLÁRIO 

ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA NO 

SOLÁRIO 
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8.1 PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

O serviço de coordenação pedagógica que tem a finalidade de oferecer assistência e 

recursos pedagógicos, técnicos e materiais, voltados para a dinamização e a otimização do 

processo ensino- aprendizagem, conforme as ações indissociáveis de educar, brincar e 

cuidar, planejando, orientando e avaliando as atividades didático-pedagógicas, visando à 

unidade e à qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

Essas são as principais ações da Coordenação pedagógica: 

• supervisionar e prestar assistência técnica aos professores no planejamento das 

atividades pedagógicas; 

• participar da elaboração, execução, avaliação e reformulação do Currículo; 

• assistir aos professores, sugerindo-lhes medidas técnico-pedagógicas que 

facilitem o processo ensino-aprendizagem; 

LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

ATIVIDADE 

PARQUINHO, 

BRINQUEDOTECA, 

SALA DE LEITURA, 

ÁREA INTERNA OU 

CINEMINHA 

PROJETO* 

ATIVIDADE 

PARQUINHO, 

BRINQUEDOTECA, 

SALA DE LEITURA, 

ÁREA INTERNA OU 

CINEMINHA 

PROJETO* 

ATIVIDADE 

PARQUINHO, 

BRINQUEDOTECA, 

SALA DE LEITURA, 

ÁREA INTERNA OU 

CINEMINHA 

ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

HIGIENE BUCAL 
HIGIENE BUCAL HIGIENE BUCAL HIGIENE BUCAL HIGIENE BUCAL 

ROTINA DE BANHO ROTINA DE BANHO ROTINA DE BANHO ROTINA DE BANHO ROTINA DE BANHO 

LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

ATIVIDADE 

VESPERTINA 

ATIVIDADE 

VESPERTINA 

ATIVIDADE 

VESPERTINA 

ATIVIDADE 

VESPERTINA 

ATIVIDADE 

VESPERTINA 

JANTAR/HIGIENE 

BUCAL 

JANTAR/HIGIENE 

BUCAL 

JANTAR/HIGIENE 

BUCAL 

JANTAR/HIGIENE 

BUCAL 

JANTAR/HIGIENE 

BUCAL 

SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA 
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• orientar, acompanhar e controlar o processo de avaliação dos estudantes e 

construção do PEI (Plano de Atendimento Educacional Individualizado); 

• coordenar as atividades de seleção e/ou substituição de livros didáticos e outros 

materiais de ensino com anuência prévia da direção; 

• cooperar no processo de integração Instituto Dom Leolino com a comunidade, 

participando de reuniões, eventos e demais atividades promovidas para a comunidade;  

• participar da elaboração do Regimento Escolar, do Projeto Político-Pedagógico e 

do plano anual em conjunto com os vários segmentos que compõem o Instituto Dom Leolino; 

• organizar a realização do Conselho de Classe e participar das reuniões 

convocadas pela direção; 

• elaborar relatório anual das atividades do serviço de coordenação ou quando 

solicitado pela Direção;  

• supervisionar o desenvolvimento do conteúdo programático;  

• exercer as demais atribuições inerentes à função. 

 

8.2 ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

O Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto desenvolve ações que 

priorizam os momentos destinados à formação continuada, pois reconhece que o professor é 

a peça chave na promoção da qualidade da Educação Infantil. 

Para que esse profissional responda aos anseios e às expectativas sociais 

depositadas nessa etapa da Educação Básica, o Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã 

Cecília Luvizotto propicia condições para sua valorização e desenvolvimento profissional, 

prioriza a coordenação pedagógica como um momento de formação continuada possibilitando 

o planejamento, avaliação, aprimoramento de seus registros e reorientação das suas práticas, 

atualiza os conhecimentos, promovendo a leitura e discussão de pesquisas e estudos sobre 

a infância, sobre as práticas de Educação Infantil e, também, atende os estudantes com 

deficiência e com altas habilidades ou superdotação  e atua de acordo com o paradigma 

inclusivo. E ainda, favorece a participação dos profissionais da educação em cursos e ações 

com momentos formativos incluídos na jornada de trabalho remunerada. 

A gestão e a coordenação pedagógica priorizam o tempo para se dedicarem às 

questões pedagógicas e garantem aos professores espaço e tempo para a coordenação 

pedagógica, em sua jornada de trabalho. Os professores são contratados em regime de 40 
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(quarenta) horas semanais, como forma de atender aos momentos necessários de 

coordenação pedagógica.  

 

8.3 METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS ESTRATÉGIAS  

Os eixos estruturais, interagir e brincar, são importantes para que a criança consolide 

sua aprendizagem. É a partir da brincadeira e da interação que ela desenvolve, nesta etapa, 

as estruturas, habilidades, conhecimentos e as vivências que promovem aprendizagem e 

desenvolvimento nos diversos campos de experiências. 

O Educar e Cuidar, Brincar e interagir na Educação Infantil são elementos 

indissociáveis e que caminham juntos para atingir resultados satisfatórios, ou seja, para que 

a criança possa desenvolver-se plenamente, sendo parte integrante na Educação Infantil 

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. 

Com atividades, experiências e interações comprometidas com a ludicidade, 

democracia e com o desenvolvimento de atitudes que venham a colaborar para a 

sustentabilidade - reconhecendo-se parte integrante do meio ambiente. 

A integração entre o educador, o planejamento pedagógico e a organização dos 

lugares são imprescindíveis para uma prática pedagógica consciente e significativa. Prática 

essa, que aborda as diferenças e o ritmo de cada estudante, contribuindo favoravelmente para 

o desenvolvimento da identidade e da autonomia. Com avaliações contendo relatórios de 

observação e indicadores avaliativos, visando garantir a qualidade do trabalho por meio do 

acompanhamento diário. 

Os sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a 

produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres 

humanos e a natureza, e constituem-se a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, física, 

social, histórica, ética, estética, por isso a educação integral perpassa todas as etapas e 

modalidades da Educação Básica, valorizando o diálogo entre os saberes formais e os 

saberes socialmente construídos para que juntos adquiram sentido e sirvam como agente de 

mudança do ser e da sociedade em que ele está inserido. 

Nessa perspectiva, o Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto 

aborda e vivencia um pouco da prática proposta por Reggio Emília, Vygotsky e Piaget, de 

modo a promover as conexões entre as pessoas de maneira a valorizar os diferentes saberes, 

a invenção, a imaginação e a descoberta, estabelecendo seu percurso pelo conhecimento, 
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motivada, criativa, possibilitando a troca de experiências e análises que culminam na 

construção do pensamento crítico e reflexivo; além de possibilitar interações sociais com o 

meio valorizando a aprendizagem como experiência social, mediada pela utilização de 

instrumentos e símbolos, de acordo com os conceitos utilizados pelo Vygotsky. Na teoria de 

Piaget as crianças possuem um papel ativo na construção de seu conhecimento, de modo 

que o termo construtivismo ganha muito destaque em seu trabalho. O desenvolvimento 

cognitivo, que é a base da aprendizagem, se dá por assimilação e acomodação. 

Assim, os princípios que norteiam o processo de educar são vistos como uma atividade 

comunitária e uma forma de participação na cultura através da exploração conjunta entre os 

estudantes e os adultos, que, juntos, podem discutir tópicos relacionados a especulação a 

respeito da realidade que os cerca e a discussão das descobertas proporcionadas por essa 

interação. 

A base teórico-metodológica do currículo está sustentada na psicologia histórico-

cultural e na pedagogia histórico-crítica, onde a pedagogia histórico crítica postula que o ato 

educativo é marcado pela intencionalidade do professor, na medida em que ele é o 

responsável pela organização do ensino em sala de aula, tendo como objetivo garantir a 

apropriação do conhecimento sistematizado pelo estudante. Neste mesmo sentido, a 

psicologia histórico-cultural compreende que a aprendizagem dos conhecimentos escolares 

são fundamentais para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

 

8.4 RELAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE 

A gestão das instituições é democrática, pois parte do princípio da construção coletiva 

e da participação de toda comunidade escolar. Como orientadora e possibilitada a 

transformação social, deve estar atenta e aberta às contribuições de todos.  

Por este motivo, entendemos a necessidade de respeitar e valorizar a diversidade de 

histórias, costumes, cultura local e regional. Consideramos ainda, que o trabalho por nós 

desenvolvido somente pode ter sucesso na parceria com família, ou seja, nosso trabalho é 

complementar a ação da família, logo as reuniões de pais e/ou responsáveis serão periódicas 

e o atendimento a qualquer momento às famílias é prioritário.    

 

8.5 PLANO DE PERMANÊNCIA E ESTRATÉGIA PARA O ÊXITO ESCOLAR 

O Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto visa a permanência e o 

êxito do estudante na instituição educativa e organiza-se para ter uma postura acolhedora em 

relação às famílias e/ou responsáveis, tendo como prioridades: 
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• considerar famílias e/ou responsáveis e comunidade parceiros protagonistas 

da instituição educativa;  

• programar formas de conversar com as famílias e/ou responsáveis, 

individualmente ou em grupos, de modo a conhecer suas expectativas, preocupações, 

reivindicações e trocar informações sobre os estudantes; 

• apresentar e discutir o cotidiano e o Projeto Político-Pedagógico por meio de 

fotos, projeções de slides ou filmes de uma atividade, de exposições de produções infantis, 

de reuniões ou participação direta das famílias e/ou responsáveis nas atividades;  

• convidar a família e/ou responsáveis para produzir algo ou realizar atividades 

ou projetos com os estudantes; 

•  envolver a família e/ou responsáveis em projetos, tais como narração e ou 

leitura de histórias para os estudantes em casa, pesquisas, dentre outros;  

• propor reuniões acolhedoras e interativas aproximando as famílias dos 

estudantes; 

• possibilitar aos estudantes o seu desenvolvimento integral, considerando os 

ritmos e tempos de cada sujeito. 

 

9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

9.1 AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

O Projeto Político-Pedagógico da Educação Infantil promove situações que desafiam 

os estudantes, possibilitando a apropriação de diferentes linguagens e saberes, assegurando 

que manifestem seus interesses, desejos e curiosidades e valorizando as produções 

individuais e coletivas e pautadas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Portanto, o 

processo educativo contempla uma ação pedagógica planejada, colocada em prática, 

avaliada e replanejada, além de uma constante reflexão sobre os resultados alcançados e 

direcionada para os campos de experiências.  

E de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI,2009), as instituições que atuam nessa etapa de ensino devem criar procedimentos 

para a avaliação do desenvolvimento dos estudantes. Esse processo não deve ter como 

objetivo a seleção, a promoção ou a classificação dos pequenos e precisa considerar “a 

observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no 

cotidiano " e empregar múltiplos registros. 
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Por tudo isso, o Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto 

fundamenta-se no processo educacional, baseado em informações recolhidas ao longo do 

tempo por meio de situações significativas no contexto das atividades realizadas pela criança 

com expedição semestral do relatório que atesta o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem dela.  

A avaliação não tem objetivo de promoção, aceleração ou avanço de estudos e deve 

ser feita mediante acompanhamento e registro individual do desenvolvimento. Ademais, a 

avaliação formativa demanda acompanhamento sistemático do desempenho dos estudantes, 

sendo realizada permanentemente e nunca com a intenção de promoção. 

A avaliação se caracteriza como um processo contínuo, participativo, diagnóstico, 

formativo, investigativo e interdisciplinar de aprendizagens significativas. 

Com o intuito de dimensionar os resultados esperados com a oferta do atendimento 

de Educação Infantil e do serviço de convivência de estudantes na faixa etária atendida, o 

Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto, estabelece as seguintes 

avaliações e acompanhamentos, prevendo o impacto nas ações educativas e visando ampliar 

a cobertura de proteção social às famílias, em situação de vulnerabilidade e risco social: 

o Relatório semestral das atividades desenvolvidas com os estudantes, feito 

pelos Professores – RDIA (Relatório Descritivo Individual do Aluno), entregue para a família 

no final de cada semestre;  

o Avaliação diagnóstica realizada pelo professor no início de cada semestre, 

registrada no Diário de Classe;  

o Avaliação contínua do processo de desenvolvimento do estudante no caderno 

de registro de observações ou portfólio do docente, através da sanfona do grafismo, 

desenhos, vídeos e imagens;   

o Livro de registro diário de ocorrências no qual serão relatados fatos relevantes 

disponibilizando também aos pais e responsáveis para registro de observações. 

 

9.2 CONSELHO DE CLASSE 

 O conselho de classe e as coordenações coletivas possibilitam eventuais pontos de 

dificuldades, tanto da criança, quanto da própria instituição de ensino na figura de seus 

educadores e da organização escolar. Isso possibilita mudanças e estratégias pedagógicas 

mais adequadas ao processo avaliativo e democrático. O conselho de classe acontece 

semestralmente e as coordenações pedagógicas diariamente proporcionando a troca de 

experiências prazerosas do educar, do aprender e do planejamento escolar favorece um clima 
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de organização propício à reflexão coletiva e constante sobre a organização do trabalho 

pedagógico. 

 

9.3 MATRIZ CURRICULAR 

 

Instituição Educacional: Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto 

Etapa: Educação Infantil 

Módulo: 40 semanas – 200 dias letivos 

Regime: anual 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM 

E DESENVOLVIMENTO 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS CRECHE PRÉ-ESCOLA 

MATERNAL 

I 

(2 ANOS) 

MATERNAL 

II 

(3 ANOS) 

1º PERÍODO 

(4 ANOS) 

2º PERÍODO 

(5 ANOS) 

Conviver 

Brincar 

Participar 

Explorar 

Expressar 

Conhecer-se 

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 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

CARGA HORÁRIA TOTAL SEMANAL 50 50 50 50 

CARGA HORÁRIA TOTAL ANUAL 2000 2000 2000 2000 

OBSERVAÇÕES: 

1. Horário de funcionamento da Instituição: 7h às 17h30* 

2. Jornada, turno, horário das aulas: Integral - 7h30 às 17h30  

3. Os horários constantes dos itens 1 e 2, podem sofrer alterações para adequação da 

organização pedagógica da instituição educacional, no início de cada ano letivo, observada a carga horária 

aprovada.  

 

 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

O Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto, em parceria com a 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, oferta gratuitamente o atendimento na 

Educação Infantil, em atenção ao eixo integrador do Currículo de Educação Infantil, qual seja 
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o educar, o cuidar e o brincar e interagir, além de respeitar a enturmação, se comprometendo 

com a educação nessas faixas etárias e observando a idade legal para o ingresso: 

 Creche: 

maternal I – estudantes de 2 (dois) anos; 

maternal II – estudantes de 3 (três) anos.  

A organização curricular da instituição educacional atende os dispositivos legais para 

Educação Infantil em consonância com o Currículo em Movimento da Educação Infantil 

(2018), fonte diária das práticas pedagógicas a serem desenvolvidas com as matrizes dos 

campos de experiências.  

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC que aborda os seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento que devem ser assegurados para que os estudantes 

tenham condições de aprender e se desenvolver, de acordo com os eixos estruturantes da 

Educação Infantil (interações e brincadeiras) que são: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, 

Expressar e Conhecer-se, além de priorizar as vivências significativas do contexto do 

estudante, considerando como núcleos integradores da Proposta, os campos de experiências: 

EU, OUTRO E NÓS: Proporcionar a interação e o convívio com os outros, começa a 

construir sua identidade e a descobrir o outro. No ambiente escolar, seu foco é seu próprio 

mundo (EU) e no decorrer do processo o estudante passa a perceber seus colegas (OUTRO) 

e logo está interagindo no meio dos outros (NÓS) estimulando a autopercepção, percepção 

do outro, valorização da identidade, aprender a respeitar o outro, conhecer as diferenças entre 

os colegas. 

CORPO, GESTO E MOVIMENTO: Criar momentos de exploração do espaço em que 

vive e os objetos a sua volta com o corpo, por meio dos sentidos, gestos e movimentos a partir 

das linguagens como música, dança, teatro e brincadeiras, que elas estabelecem relações, 

expressam-se, brincam e produzem conhecimentos, trabalham a centralidade, interações, 

exploração e vivência do repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o 

corpo, descoberta de vários modos de ocupação e uso do espaço com o corpo. 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS: Desenvolver propostas que estimulem a 

convivência com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas no espaço escolar, 

o contato com as artes visuais, música, teatro, dança e audiovisual, desenvolvem a 

sensibilidade, criatividade e sua própria maneira de se expressar.  

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO: Enfatizar as atividades práticas 

com foco na linguagem oral, ampliando as formas de comunicação do estudante em situações 
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sociais. Fazem parte desse campo as experiências com cantigas, jogos cantados, 

brincadeiras de roda, conversas, entre outras. 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: Inserir 

o estudante em um mundo de descobertas, com espaços e tempos de diferentes dimensões 

para despertar sua curiosidade para o mundo físico, seu corpo, animais, plantas, natureza, 

conhecimentos matemáticos, bem como para as relações do mundo sociocultural. 

A instituição trabalha com os Temas transversais para facilitar, fomentar e integrar as 

ações de modo contextualizado, através da interdisciplinaridade e transversalidade. Os temas 

transversais expressam conceitos e valores básicos à democracia e à cidadania e obedecem 

a questões importantes, urgentes para a sociedade contemporânea, além de envolver um 

aprender sobre a realidade, na realidade e da realidade, preocupando-se também em interferir 

na realidade para transformá-la. 

Os direitos humanos; o processo de envelhecimento; respeito e valorização do idoso 

e das minorias; diversidade cultural, étnica, linguística  e epistêmica; educação para a 

diversidade, cidadania e educação em e para os direitos humanos, educação para a 

sustentabilidade, educação para o trânsito; educação ambiental; educação alimentar e 

nutricional; educação digital; educação financeira; conscientização, prevenção e combate de 

toda forma de violência contra a criança e ao adolescente, especialmente o bullying são temas 

que permeiam todas as áreas do conhecimento, e estão sendo intensamente vividos pela 

sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano. 

A educação integral deve contemplar todas as dimensões do desenvolvimento 

humano, tanto na esfera cognitiva, acadêmica e intelectual quanto no desenvolvimento físico, 

social, emocional e cultural.  

Para desenvolver essas dimensões são contempladas as dez competências gerais da 

BNCC, um conjunto de conhecimentos que precisamos desenvolver e que estão conectados 

com os desafios do mundo contemporâneo, são elas:  

✓ Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social e cultural para entender e explicar a realidade e colaborar na construção 

de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; 

✓ Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e criatividade, para investigar 

causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive 

tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas; 
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✓ Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e também para participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural; 

✓ Utilizar diferentes linguagens, verbal e não verbal (oral ou visual-motora, como 

Libras e escrita), corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para expressar e partilhar informações, experiências, ideias 

e sentimentos, em diferentes contextos, e produzir sentidos que levem ao entendimento 

mútuo; 

✓ Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, 

de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as 

escolares, para comunicar-se, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, 

resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva; 

✓ Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que possibilitem entender as relações sociais e do mundo do 

trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 

liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade; 

✓ Argumentar, com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 

formular, negociar e defender ideias, opiniões, pontos de vista e decisões comuns que 

respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético, em relação ao 

cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta; 

✓ Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, 

com autocrítica e capacidade para lidar com elas; 

✓ Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 

acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer outra natureza; 

✓ Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões pautadas nos direitos humanos, com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

As datas comemorativas de maior relevância para a formação da cidadania e a 

afirmação da identidade do sujeito são trabalhadas, respeitando-se a diversidade cultural, 

religiosa e étnica da comunidade. Desta forma, datas vinculadas a religiosidade ou inócuas 

para o trabalho pedagógico são suprimidas. 
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A semana da Família possibilita o trabalho diversidade familiar, os diversos papéis 

inerentes a cada membro da família destacando-se e valorizando as figuras do pai, da mãe e 

do cuidador ou responsável pelo estudante. As especificidades relacionadas a semana são 

discutidas no planejamento do trabalho que culmina com integração da família/escola e 

comunidade. Nessa ocasião, o estudante homenageia o membro que ele escolheu com 

atividades artísticas e lembrancinhas confeccionadas pelo próprio estudante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÇO EVENTOS TEMA RESPONSÁVE
IS 

 
03/03 a 

05/03 

ENCONTRO 
PEDAGÓGIC

O 

Acolhimento dos 
funcionários 

Estudo e 
formação  

Gestão e 
funcionários 

 
08/03 

Início do ano 
letivo 

e 
INÍCIO DO 

1ºBIMESTRE 

Brincadeiras e 
brinquedos 
Acolhimento das 

famílias e crianças  

Todos os 
funcionários 

 
08/03 a 

12/03 

Semana de 
adaptação/ 

Semana 
Distrital de 

Conscientização e 
Promoção da 

educação inclusiva 
aos Alunos com 

Brincadeiras e 
brinquedos 
Acolhimento das 

famílias e crianças 
(Identidade, 

Moradia e família)  

Todos os 
funcionários 
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Necessidades 
educacionais 

Especiais (Lei Distrital 
nº 5.714/2016) 

13/03 SÁBADO 
LETIVO 

Sugestão: 
Reunião com os pais 

Regulamento 
Projeto Político- 

Pedagógico 
Entrega de 

agendas e uniformes 

Direção, 
coordenação, 

professoras e monitoras 

15/03 a 
19/03 

Continuação 
da Semana de 

adaptação 

Brincadeiras e 
brinquedos 
Acolhimento das 

famílias e crianças 

Todos os 
funcionários 

22/03 a 
26/03 

Semana da 
Conscientização do 
Uso Sustentável da 

Água nas EU/SEEDF- 
Lei Distrital nº 

5.243/2013 

Músicas e 
histórias 
Brincadeiras e 
jogos 
Confecção de 

cartazes coletivos 
Bilhetes 

conscientizando as 
famílias 

Vídeos das 
crianças 

Direção, 
coordenação, professoras, 

monitoras e alunos 

27/03 SÁBADO 
LETIVO 

Sugestão: 
Temáticas envolvendo 
a confiança e parceria 
das famílias para um 

bom atendimento 
(Utilizando as 
mídias) 

 

Direção, 
coordenação, 

professoras e monitoras 

29 a 01/04 Continuação 
da Semana de 

adaptação 

Brincadeiras e 
brinquedos/Acolhimento 
das famílias e crianças 

Todos os 
funcionários 

ABRIL EVENTOS TEMA RESPONSÁVE
IS 

02/04 FERIADO SEXTA-FEIRA 
SANTA 

PAIXÃO DE 
CRISTO 

Recesso escolar 

05 a 09/04 Iniciação dos 
projetos específicos 

PROJETOS 
ESPECÍFICOS 

Coordenação, 
professoras, monitoras e 

alunos 

07/04 Dia de 
Formação 

A definir Recesso escolar 
somente para os 

estudantes* 

09/04 Hora cívica Apresentar a 
história e obras de um 

artista brasileiro. 

Maternal IA 
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10/04 SÁBADO 
LETIVO 

A DEFINIR Direção, 
coordenação, 

professoras e monitoras 

 
12 a 16/04  

Desenvolvime
nto dos projetos e 

temáticas 

Histórias, 
brincadeiras, jogos 

pedagógicos e vivências 

Coordenação, 
professoras, monitoras e 

alunos 

16/04 Hora cívica Apresentar a 
história e obras de um 

artista brasileiro. 

Maternal IB 

17/04 SÁBADO 
LETIVO 

A DEFINIR Direção, 
coordenação, 

professoras e monitoras 

21/04 FERIADO TIRADENTES RECESSO 
ESCOLAR 

19 A 23/04 Desenvolvime
nto dos projetos e 

temáticas 
e 

19.Dia do 
Índio 

Histórias, 
brincadeiras, jogos 

pedagógicos e vivências 

Coordenação, 
professoras, monitoras e 

alunos 

23/04 Hora cívica Apresentar a 
história e obras de um 

artista brasileiro. 

Maternal IIA 

24/04 SÁBADO 
LETIVO 

A DEFINIR Direção, 
coordenação, 

professoras e monitoras 

26 A 30/04 Desenvolvime
nto dos projetos e 

temáticas 

Histórias, 
brincadeiras, jogos 

pedagógicos e vivências 

Coordenação, 
professoras, monitoras e 

alunos 

30/04 Hora cívica Culminância dos 
projetos 

TODAS/MATERN
AL IIB 

MAIO EVENTOS TEMA RESPONSÁVEIS 

01/05 FERIADO Dia do 
trabalhador 

RECESSO 
ESCOLAR 

 
03 a 07/05 

Semana da 
Educação para a Vida 
(Lei nº11.998/2009) 

e 
09.05 Dia das 
Mães 

-Histórias, 
brincadeiras, jogos 
pedagógicos e vivências 

- Homenagem 
as mães: Enviar bilhetes 
em homenagem a figura 
materna. (Semana toda 
ou sexta-feira) 

Direção, 
Coordenação, 

professoras, monitoras e 
alunos 

07/05 Hora cívica HOMENAGENS 
AS MÃES 

TODAS/ Maternal 
IIC 

08/05 SÁBADO 
LETIVO 

Sugestão: 
Temáticas envolvendo 

o desenvolvimento 
infantil (Utilizando 

mídias) 

Direção, 
coordenação, 

professoras e monitoras 

10 a 14/05 
 

Desenvolvime
nto dos projetos 

anuais e temáticas e  
 

10.05 Dia do 
cozinheiro 

- Histórias, 
brincadeiras, jogos 
pedagógicos e vivências  

- Homenagem 
as cozinheiras 

Direção, 
Coordenação, 

professoras, monitoras e 
alunos  
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14/05 Hora cívica HOMENAGEM 
AS COZINHEIRAS 

Maternal IA 

11.05 TÉRMINO DO 
1ºBIMESTRE 

_____________ _______________ 

12.05 INÍCIO DO 
2ºBIMESTRE 

_____________ _______________ 

 
17 a 21/05  

Desenvolvime
nto dos projetos 

anuais e temáticas  
e 

18.05 Dia 
Nacional de Combate 

ao Abuso e à 
Exploração Sexual de 

Crianças e 
adolescentes 

Histórias, 
brincadeiras, jogos 

pedagógicos, teatros e 
vivências  

Direção, 
Coordenação, 

professoras, monitoras e 
alunos 

21/05  Hora cívica Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de 

Crianças e 
adolescentes  

Maternal IB 

 
24 A 28/05  

SEMANA DO 
BRINCAR 

Brincadeiras 
populares 

Professora e 
monitora 

28/05 Hora cívica GINCANA 
SURPRESA 

Maternal IIA 

 
29/05  

SÁBADO 
LETIVO 

Sugestão: 
Temáticas envolvendo 

o desenvolvimento 
infantil (Utilizando 

mídias) 

Direção, 
coordenação, 

professoras e monitoras 

JUNHO EVENTOS TEMA RESPONSÁVEIS 

31/05 A 
04/06 

Desenvolvime
nto dos projetos 

anuais e temáticas e 
03.06 Dia 

Nacional da Educação 
Ambiental 

Brincadeiras, 
histórias, contos, 

músicas, jogos, teatro 
etc. 

Direção, 
Coordenação, 

professoras, monitoras e 
alunos 

04/06 Hora Cívica Dia Nacional da 
Educação Ambiental 

Maternal IIB 

05/06 SÁBADO 
LETIVO 

Sugestão: 
Temáticas envolvendo 

o desenvolvimento 
infantil (Utilizando 

mídias) 

Direção, 
coordenação, 

professoras e monitoras 

07 A 11/06 Desenvolvime
nto dos projetos 

anuais e temáticas e 
09.06 Dia do 

Porteiro 

- Histórias, 
brincadeiras, jogos 
pedagógicos e vivências  

- Homenagem 
ao porteiro 

 
 

 
Direção, 

Coordenação, 
professoras, monitoras e 

alunos 

11/06 Hora Cívica Homenagem ao 
porteiro 

Maternal IIC 
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14 A 18/06  

Desenvolvime
nto dos projetos 

anuais e temáticas 

Histórias, 
brincadeiras, jogos 

pedagógicos e vivências 

Coordenação, 
professoras, monitoras e 

alunos 

19/06 SÁBADO 
LETIVO 

Sugestão: 
Temáticas envolvendo 

o desenvolvimento 
infantil (Utilizando 

mídias) 

Direção, 
coordenação, 

professoras e monitoras 

Data a 
definir 

Festa junina “Arraiá do Dom 
Leolino” 

Professoras e 
monitoras 

 

21 A 25/06 Gincana 
Junina 

DESAFIOS 
BRINCADEIRA

S 
JOGOS  

Direção, 
coordenação, professoras 

e monitoras 

25/06  Hora Cívica BRINCADEIRA
S JUNINAS 

Maternal IA 

28 A 02/07 RECESSO  ESCOLAR  

30/06 DIA DE 
FORMAÇÃO 

A DEFINIR RECESSO 
SOMENTE PARA OS 

ESTUDANTES 

JULHO EVENTOS TEMA RESPONSÁVEIS 

02/07 Hora Cívica Apresentar a 
história e obras de um 

artista brasileiro. 

Maternal IB 

05 A 09/07 Culminância 
do projeto 

Exposição dos 
projetos e obras 

realizadas pelas turmas. 

Direção, 

Coordenação, 

professoras, monitoras e 

alunos 

Data a 
definir  

Reunião de 
pais 

“Minha maior 
virtude é você!” 

- Propostas de 
acolhimento a família 

- Dinâmicas 
entre pais e filhos* 

- Entrega dos 
projetos e relatório 

individual. 

Direção, 
Coordenação, professoras 

e monitoras  

09/07 Hora cívica Apresentar a 
história e obras de um 

artista brasileiro. 

Maternal IIA 

10/07  SÁBADO 
LETIVO 

A DEFINIR 
Sugestão: 

Avaliação Institucional 

Direção, 
coordenação, 

professoras e monitoras 

16.07 TÉRMINO DO 
2ºBIMESTRE 

_____________
__ 

_______________
_ 

AGOSTO EVENTOS TEMA RESPONSÁVEIS 

02/08  INÍCIO DO  
3º BIMESTRE  

Desenvolviment
o dos projetos anuais e 

temáticas 

Direção, 
coordenação, professoras 

e monitoras 

03 A 06/08 Desenvolvime

nto dos projetos 

anuais e temáticas 

Histórias, 
brincadeiras, jogos 

pedagógicos e vivências 

Direção, 
coordenação, professoras 

e monitoras 
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06/08 Hora cívica Apresentar a 
história e obras de um 

artista brasileiro. 

Maternal IIB 

09 a 13/08 Desenvolvime
nto dos projetos 

anuais e temáticas 
e 

11.08 
Dia do 

estudante 

- Histórias, 
brincadeiras, jogos 

pedagógicos e vivências 
- Homenagem 

aos estudantes/ 
Confecção de mimo* 

Equipe gestora, 
professoras e monitoras 

13/08 Hora cívica Homenagem 
aos estudantes 

Todas/ Maternal 
IIC 

16 a 20/08 Desenvolvime
nto dos projetos 

anuais e temáticas 
e 

17.08 
Dia do 

Patrimônio Cultural 

Histórias, 
brincadeiras, jogos 

pedagógicos e vivências 
 

Direção, 
coordenação, professoras 

e monitoras 

20.08 Hora cívica Patrimônio 
Cultural 

Maternal IA 

23 a 27/08 22.08 - Dia do 
Coordenador 
pedagógico 

25.08 - 
Dia Distrital da 

Educação Infantil 
25/08 - Dia do 

Soldado 

- Homenagem 
ao coordenador 

pedagógico 
-Circuitos, 

brincadeiras e jogos 

Equipe gestora, 
professoras e monitoras 

27.08 Hora cívica Dia Distrital da 
Educação Infantil  

Maternal IB 

 
30/08 a 

03/09 
 

Desenvolvime
nto dos projetos 

anuais e temáticas 
 

- Histórias, 
brincadeiras, jogos 

pedagógicos e vivências 
 

Direção, 
coordenação, professoras 

e monitoras 

SETEMBR
O 

EVENTOS TEMA RESPONSÁVEIS 

03/09 Hora cívica Relacionado a 
Semana da Pátria 

Maternal IIA 

 
06 a 10/09  

Desenvolvime
nto dos projetos 

anuais e temáticas  

- Histórias, 
brincadeiras, jogos 

pedagógicos e vivências  

Direção, 
coordenação, professoras 

e monitoras 

07/09 FERIADO Independência 
do BRASIL 

TODOS 

10/09 Hora cívica Apresentar a 
história e obras de um 

artista brasileiro. 

Maternal IIB 

 
13/09 a 

17/09  

Semana de 
prevenção ao uso de 

drogas no DF* 

Histórias, 
músicas e brincadeiras 

Professores e 
monitoras. 

17/09 Hora cívica Relacionado a 
temática acima* 

Maternal IIC 

20 a 24/09 19.09 Patrono 
da educação – Paulo 

Freire 

Histórias com a 
temática e brincadeiras, 

Direção, 
coordenação, professoras 

e monitoras 



38 
 

21.09 - Dia da 
Árvore 

21.09 - Dia 
Nacional da Luta das 

pessoas com 
Deficiência 

 

jogos pedagógicos e 
vivências 

24/09  Hora cívica Dia Nacional da 
Luta das pessoas com 

Deficiência 

Maternal IA 

27 a 01/10 Desenvolvime
nto dos projetos 

anuais e temáticas 
30.09 - Dia do 

Secretário 

- Histórias, 
brincadeiras, jogos 

pedagógicos e vivências 
- Homenagem 

ao Secretário escolar 

Direção, 
coordenação, professoras 

e monitoras 

OUTUBRO EVENTOS TEMA RESPONSÁVEIS 

01/10 Hora cívica Homenagem a 
secretaria da escola 

Maternal IB 

04 a 08/10 Culminância 
do Projeto 

Exposição, 
jogos, projetos e 

brincadeiras 

Gestão, 
professoras e monitoras. 

08/10 Hora cívica  Apresentação 
dos trabalhos 

Todas/Maternal 
IIA 

13/10 TÉRMINO DO 
3ºBIMESTRE 

____________ ______________ 

14/10 INÍCIO DO 
4ºBIMESTRE 

____________ ______________ 

13 a 15/10 12.10 - Dia da 
Criança 
15.10 - Dia do 

Professor 
 

Semana da 
criança/Homenagem 

aos professores e 
monitores* 

Direção, 
coordenação, professoras 

e monitoras 

15/10 Hora cívica Homenagem ao 
professor 

Direção e 
Coordenação/ Maternal IIB 

18 a 22/10 Semana 
Nacional do Livro e da 

Biblioteca 

Histórias, 
exposição de obras e 

brincadeiras 

Equipe gestora, 
professoras e monitoras 

22/10 Hora cívica Semana 
Nacional do Livro e da 

Biblioteca 

Maternal IIC 

23/10 SÁBADO 
LETIVO TEMÁTICO 

PLANEJAMEN
TO PEDAGÓGICO DA 

COMUNIDADE 
ESCOLAR 

Direção, 
coordenação, 

professoras, monitoras e 
comunidade escolar 

25 A 29/10 Semana 
Nacional do Livro e da 

Biblioteca 
(Decreto nº 

84.631/1980) 

Histórias, 
brincadeiras, jogos 

pedagógicos e vivências 

Direção, 
coordenação, professoras 

e monitoras 

27/10 DIA DE 
FORMAÇÃO 

A DEFINIR RECESSO 
SOMENTE PARA 

ALUNOS 

29/10 Hora cívica Apresentar a 
história e obras de um 

artista brasileiro. 

Maternal IA 
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NOVEMBR
O 

EVENTOS TEMA RESPONSÁVEIS 

01 a 05/11 Desenvolvime
nto dos projetos 

anuais e temáticas 
 

- Histórias, 
brincadeiras, jogos 

pedagógicos e vivências 
 

Direção, 
coordenação, professoras 

e monitoras 

02/11 FERIADO DIA DE 
FINADOS 

TODOS 

05/11 Hora cívica Temática: 
Perder um ente 

querido/bichinho de 
estimação* 

Maternal IB 

08 a 12/11 Desenvolvime
nto dos projetos 

anuais e temáticas 
e 

11/11 - Dia de 
Luta contra a 

Medicalização da 
Educação e da 

Sociedade 

Histórias, 
brincadeiras, jogos 

pedagógicos e vivências 

Direção, 
coordenação, professoras 

e monitoras 

12/11 Hora cívica Homenagem ao 
gestor 

Maternal IIA 

15/11 FERIADO 
 

Proclamação 
da República 

TODOS 

16 a 19/11 Desenvolvime
nto dos projetos 

anuais e temáticas 
 

Histórias, 
brincadeiras, jogos 

pedagógicos e vivências 

Direção, 
coordenação, professoras 

e monitoras 

19/11 Hora cívica  Dia Nacional da 
Consciência Negra 

Maternal IIB 

22 a 26/11 Semana Maria 
da Penha 

Brincadeiras, 
vídeos, músicas e jogos 

Direção, 
coordenação, professoras 

e monitoras 

26/11 Hora cívica e 
término do projeto  

Exposição dos 
trabalhos pedagógicos. 

Todos/ Maternal 
IIC 

29 a 03/12 Desenvolvime
nto dos projetos 

anuais e temáticas 
 

Histórias, 
brincadeiras, jogos 

pedagógicos e vivências 

Direção, 
coordenação, professoras 

e monitoras 

30/11 FERIADO DIA DO 
EVANGÉLICO 

TODOS 

DEZEMBR
O 

EVENTOS TEMA RESPONSÁVEIS 

06 a 10/12 Desenvolvime
nto dos projetos 

anuais e temáticas  

Histórias, 
brincadeiras, jogos 

pedagógicos e vivências 

Direção, 
coordenação, professoras 

e monitoras 

A DEFINIR 
 

Festa de 
encerramento 

HISTÓRIAS DE 
NATAL 

Direção, 
coordenação, professoras 

e monitoras 

13 a 17/12 
 

Desenvolvime
nto dos projetos 

anuais e temáticas 

Histórias, 
brincadeiras, jogos 

pedagógicos e vivências 

Coordenação, 
professoras e monitoras 
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18/12 
 

SÁBADO 
LETIVO 

Sugestão: 
AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 
E REUNIÃO DE 

PAIS 

TODOS 

16/12 TÉRMINO DO 
4ºBIMESTRE E ANO 

LETIVO 

____________ TODOS 

17 A 22/12 RECESSO  ESCOLAR - 

23 a 31/12 FERIADO FESTIVIDADES: 
NATAL E RÉVEILLON 

TODOS 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

Crianças Bem Pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 

meses) 

1º SEMANA DE ACOLHIMENT0- 8 A 12/03/2021 
APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E CORPO DOCENTE E GESTÃO 

INÍCIO DO 1ºBIMESTRE 

 
CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 
 

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 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

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

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

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

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

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

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

• Expressar oralmente desejos, experiências, necessidades 
e opiniões. 

• Participar em situações individuais e coletivas de leitura, 
como forma de vivência estética. 

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

• Desenvolver estratégias pessoais para resolução de 
situações-problema e estimular o raciocínio lógico. 

2º SEMANA DE ACOLHIMENTO- 15 A 19/03/2021 
CONHECENDO A CRIANÇA 
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Semana Distrital de Conscientização e Promoção da educação inclusiva aos Alunos com 
Necessidades educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016) 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Interagir com crianças de diferentes faixas etárias e com 
adultos, percebendo que suas ações têm efeitos nas outras pessoas e 
constituindo relações de amizade.  

•  Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando 
gestos, balbucios, palavras.  

•  Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras 
e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.  

•  Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu 
bem-estar. 

•  Manusear objetos e brinquedos coloridos.  

• Expressar-se vocalizando balbucios, primeiras palavras e 
sons vocais diversos.  

•  Reconhecer quando é chamado por seu nome e 
reconhecer os nomes das pessoas com quem convive.  

•  Imitar sons e palavras ouvidas.  

•  Perceber que possui um nome, entendendo sua utilidade 
como elemento de identificação pessoal.  

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas.  

• Manipular e experimentar o espaço por meio de 
experiências de deslocamento de si e dos objetos. 

3º SEMANA- 22 A 26/03/2021 

“ÁGUA É VIDA!” 

Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas EU/SEEDF- Lei Distrital nº 

5.243/2013 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Interagir com crianças de diferentes faixas etárias e com 
adultos ao experimentar espaços, objetos e brinquedos.  

•  Perceber a necessidade de cuidar dos objetos de uso 
pessoal e coletivo, assim como dos ambientes. 

•  Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu 
bem-estar. 



42 
 

 •  Experimentar atividades que envolvam sensações táteis e 
percepção das partes do próprio corpo. 

•  Participar de atividades com músicas usadas como fundo 
para realização de trabalho corporal livre. 

•  Experienciar elementos visuais e sonoros de representação 
teatral. 

•  Acompanhar leituras por meio de ilustrações. 

•  Vivenciar o contato com diferentes tipos de livros. 

•  Manusear diferentes suportes literários com a finalidade de 
observar as formas, texturas, cores e ilustrações.  

•  Participar de atividades lúdicas de medidas: comprimento, 
volume, capacidade. 

•  Participar de atividades lúdicas com massinha de modelar 
e água, explorando a conservação de quantidade. 

4º SEMANA- 29 A 01/04/2021 
FAZENDO O BEM – TEMPO DE ESPERANÇA E AMOR AO PRÓXIMO 

 (PÁSCOA)  

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

•  Vivenciar situações que exercitem os músculos da face por 
meio de brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer caretas diversas; assoprar 
apitos, línguas de sogra, penas, chama de vela, balão de ar; mastigação; imitar 
os sons produzidos pelos animais; fazer bolhas de sabão; jogar beijos etc.). 

•  Olhar imagens dispostas em variados suportes (fotografias, 
pinturas e objetos).  

• Ouvir músicas cantadas intercaladas de canto e momentos 
de silêncio. 

•  Manusear diferentes suportes literários com a finalidade de 
observar as formas, texturas, cores e ilustrações. 

• Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as 
pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e 
agir. 

•  Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, 
atenção, limites e atitudes de participação e cooperação. 

• Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos, na escuta e reconto de histórias, em atividades artísticas, 
entre outras. 

•  Realizar e compartilhar, com seus pares e com adultos, 
atividades de coordenação visomotora. 

• Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas 
em suas respectivas linguagens. 

• Criar, individual ou coletivamente, histórias para sonorizá-
las, utilizando diversas fontes sonoras.  
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• Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros 
de encenações, definindo os contextos e os personagens, a estrutura da 
história. 

•  Explicar o próprio desenho e tentar fazer o mesmo com o 
dos colegas. 

 

5º SEMANA- 05 A 09/04/2021 
CONHECENDO O MEU CORPINHO 

PROJETO: “CANTANDO A GENTE BRINCA...BRINCANDO A GENTE APRENDE.” 

PLENARINHA: “MUSICALIDADE DAS INFÂNCIAS: DE LÁ, DE CÁ, DE TODO LUGAR.” 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Perceber e experimentar as possibilidades do próprio corpo, 
de movimentos e expressões. 

•  Participar de atividades que envolvam histórias, 
brincadeiras, jogos e canções que digam respeito às tradições culturais de sua 
comunidade e de outros grupos. 

•  Perceber sensações e ritmos por meio de movimentos 
corporais associados a diferentes sons. 

•  Experimentar atividades que envolvam sensações táteis e 
percepção das partes do próprio corpo. 

•  Ouvir histórias sonorizadas livremente. 

•  Manipular objetos do cotidiano e materiais reaproveitáveis 
produzindo sons livremente.  

• Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu 
corpo. 

• Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos 
adultos, ao ler histórias e ao cantar.  

•  Ouvir histórias contadas com objetos diversos, iluminação e 
sonorização. 

•  Manipular e experimentar o espaço por meio de experiências 
de deslocamento de si e dos objetos. 

•  Explorar e descobrir as propriedades de objetos (odor, cor, 
texturas, temperatura, tamanho). 

6º SEMANA- 12 A 16/04/2021 
“CONTANDO E ENCANTANDO COM HISTÓRIAS - CONTOS E FÁBULAS” - Projeto literário * 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 
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OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

•  Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando 
gestos, balbucios, palavras. 

•  Participar de atividades que envolvam histórias, brincadeiras, 
jogos e canções que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade 
e de outros grupos. 

•  Observar as diversas expressões corporais, possibilitando a 
familiarização com a imagem de seu próprio corpo refletida no espelho. 

• Observar os papeis sociais e imitar por meio do próprio corpo 
nas brincadeiras de faz de conta. 

• Manusear texturas ásperas, macias, enrugadas, lisas, de 
diversos materiais. 

• Manusear livros de diferentes tamanhos e materiais. 

• Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, 
observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de 
segurar o livro e virar as páginas). 

•  Expressar-se livremente, utilizando vocalizações com seus 
pares de diferentes idades e com os adultos. 

•  Manipular materiais diversos e variados para comparar as 
diferenças e semelhanças entre eles. 

• Reconhecer sua história de vida, individual e coletiva, por 
meio de construção de linha do tempo com fotografias e árvore genealógica, 
identificando e respeitando diferentes configurações familiares. 

• Reconhecer e expressar as características dos diferentes 
papeis sociais nas brincadeiras de faz de conta. 

• Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, 
verbalizando o significado de sua produção.  

• Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas 
vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, 
desenhos e outras formas de expressão.  

• Identificar componentes que formam determinadas paisagens 
do meio ambiente. 

7º SEMANA- 19 A 23/04/2021 
“CONTANDO E ENCANTANDO COM HISTÓRIAS - OS MITOS E LENDAS” – Projeto literário* 

19.Dia do Índio 
 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Vivenciar diversas manifestações culturais, como 
brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e canções e demais 
manifestações que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade.  

• Conquistar a posição de levantar, percebendo os movimentos 
dos pés e pernas para andar e as mãos e braços como apoio.  

• Conhecer sua história de vida, individual e coletiva, por meio 
de apreciação de fotografias e construção de álbuns de fotográficos.  

•  Imitar gestos e movimentos de outras crianças, de adultos e 
de animais. 
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•  Interagir com outras crianças e com adultos por meio dos 
movimentos. 

•  Ouvir músicas folclóricas, erudita e popular. 

• Manusear objetos e brinquedos coloridos. 

• Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos 
adultos, ao ler histórias e ao cantar. 

• Escutar e tentar imitar as palavras que são pronunciadas. 

• Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, 
gestos balbucios, fala e outras formas de expressão. 

• Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de 
escrita para desenhar, pintar, rabiscar, desenvolvendo seu aspecto sensorial-
tátil. 

8º SEMANA- 26 A 30/04/2021 
“EMOCIONÔMETRO - CUIDANDO DAS EMOÇÕES” 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Perceber e experimentar as possibilidades do próprio corpo, 
de movimentos e expressões. 

• Vivenciar ações de cuidado consigo e com os outros.  

• Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente 
emoções, necessidades e desejos. 

• Perceber sensações e ritmos por meio de movimentos 
corporais associados a diferentes sons. 

• Experimentar atividades de relaxamento em diferentes 
contextos e situações. 

• Perceber os sinais vitais (respiração, batimentos cardíacos e 
pulsação).  

• Tatear tintas coloridas. 

• Interagir com produções artísticas individuais e coletivas. 

•  Expressar diferentes sentimentos em brincadeiras de 
esconde e mostrar o rosto e objetos. 

•  Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, 
gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão. 

• Observar imagens e gestos que representam ideias. 

•  Vivenciar diferentes formas de expressão para se comunicar 
(sorriso, choro, beijo, balanço de cabeça negativa ou afirmativa etc. 

•  Perceber as relações de interdependência entre os seres 
vivos. 

•  Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas. 

9º SEMANA- 03 A 07/05/2021 
“EDUCAÇÃO PARA A VIDA” (Lei nº11.998/2009) 

09.05 Dia das Mães 
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CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Experimentar e reconhecer a relação entre 
texturas/objetos/materiais, utilizando-os em diversas criações artísticas. 

•  Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas 
vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, 
desenhos e outras formas de expressão. 

• Reconhecer e utilizar diferentes formas de expressão para se 
comunicar (sorriso, choro, beijo, balanço da cabeça negativa ou afirmativa etc. 

• Realizar experimentos para produzir novas cores, misturando 
materiais diversos: tinta, massinha de modelar, anilina, dentre outros, e 
relacionar cores nos objetos e nos elementos da natureza.  

• Utilizar desenhos, imagens e mapas simples para localizar 
objetos e pessoas. 

• Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as 
pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

• Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, 
atenção, limites e atitudes de participação e cooperação. 

• Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de 
sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em 
brincadeiras, dança, teatro, música, entre outros. 

•  Reconhecer e expressar as características dos diferentes 
papeis sociais nas brincadeiras de faz de conta. 

• Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em 
suas respectivas linguagens.  

• Experimentar intencionalidades e expressividades (triste, 
alegre, bravo), por meio de jogos e brincadeiras teatrais, utilizando bonecos e 
máscaras. 

• Perceber a importância da higiene após atividades que 
envolvam tinta, areia, terra, bem como antes e após as refeições, desenvolvendo 
atitudes de saúde e bem-estar individual e coletivo. 

•  Vivenciar ações de cuidado consigo e com os outros. 

• Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu 
bem-estar.  

•  Perceber seu corpo e expressar suas sensações em 
momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. 

•  Expressar-se por meio de desenhos (grafismos).  

• Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu 
bem-estar. 

•  Participar colaborativamente das atividades de higiene 
pessoal. 

10º SEMANA- 10 A 14/05/2021 
“ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL” 

10.05 Dia do cozinheiro 
FINAL DO 1ºBIMESTRE – 11/05 /INÍCIO DO 2ºBIMESTRE 
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CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Experimentar novos alimentos, líquidos, pastosos e sólidos, 
com ênfase nos sabores, cheiros e cores.  

• Perceber a necessidade de cuidar dos objetos de uso pessoal 
e coletivo, assim como dos ambientes.  

• Experimentar a capacidade de fazer escolhas (por 
brinquedos, alimentos, atividades). 

•  Perceber seu corpo e expressar suas sensações em 
momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. 

• Iniciar o processo de segurar os utensílios da prática alimentar 
com autonomia e orientação do adulto.  

• Expressar-se por meio de desenhos (grafismos). 

•  Expressar-se livremente, utilizando vocalizações com seus 
pares de diferentes idades e com os adultos.  

• Experimentar alimentos diversos a fim de constituir uma 
relação saudável com a alimentação. 

• Realizar pequenas tarefas do cotidiano que envolvam atitudes 
de manutenção, preservação e cuidados com os pertences pessoais e coletivos. 

• Estabelecer o controle progressivo de suas necessidades 
fisiológicas e realizar, de modo independente, atividades de alimentação e 
higienização.  

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

•  Segurar o prato e talher para alimentar-se com autonomia e 
realizar a prática do autosservimento com a orientação do adulto. 

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

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

• Manusear rótulos e embalagens no cotidiano, a fim de 
perceber suas funções e diferenças. 

11º SEMANA- 17 A 21/05/2021 
CUIDANDO DO MEU CORPINHO- PREVENÇÃO - CUIDADO DE QUEM AMA 

18.05 Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e adolescentes 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 
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OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as 
pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

• Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, 
atenção, limites e atitudes de participação e cooperação.  

• Participar, reconhecer e valorizar as 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, esconde-esconde, elástico, bambolê etc.) e 
demais manifestações que digam respeito às tradições culturais de sua 
comunidade e de outras.  

• Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em 
suas respectivas linguagens.  

•  Emitir opiniões e sentimentos em relação a diversas obras de 
Arte. Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e com os 
adultos, expressando clareza de pensamentos. 

• Compreender que as regras sociais de diferentes povos fazem 
parte de sua identidade e história e que precisam ser respeitadas. 

• Compreender as necessidades vitais dos seres vivos, 
discutindo a importância da preservação de seu habitat natural para a satisfação 
de tais necessidades. 

12º SEMANA- 24 A 28/05/2021 

SEMANA DO BRINCAR – “Brincando se aprende!” 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Identificar e elaborar regras e limites nas relações, 
desenvolvendo, progressivamente, a capacidade de autorregulação.  

• Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, 
atenção, limites e atitudes de participação e cooperação. 

• Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de 
sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em 
brincadeiras, dança, teatro, música, entre outros.  

• Participar, reconhecer e valorizar as 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, esconde-esconde, elástico, bambolê etc.) e 
demais manifestações que digam respeito às tradições culturais de sua 
comunidade e de outras. 

• Dominar o equilíbrio corporal em diferentes situações de 
movimentos (andando em linha reta, parado, pulando, saltando). 

• Demonstrar as habilidades de caminhar, correr, saltar, saltitar, 
pular, escorregar, rolar etc., visando à orientação espacial e à lateralidade, por 
meio de brincadeiras, jogos, ginásticas, danças etc. 

• Utilizar, de forma dirigida, diferentes fontes sonoras para 
acompanhar canções, cantigas e brincadeiras cantadas. 

• Confeccionar brinquedos com materiais alternativos. 
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• Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando 
rimas, aliterações e ritmos.  

• Vivenciar, respeitar e conhecer a história de brincadeiras de 
diferentes culturas.  

• Compreender as regras sociais por meio da fala e da 
brincadeira, elaborando novos comportamentos. 

• Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, 
embaixo, acima, abaixo, do lado).  

•  Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas de 
mais/menos, começo/meio/fim, antes/agora/depois, cedo/tarde, 
ontem/hoje/amanhã, direita/esquerda, primeiro/entre/último, para frente/para 
trás/para o lado, para a direita/para a esquerda, para cima/para baixo. 

13º SEMANA - 31A 04/06/2021 

EU E O MEIO AMBIENTE 
03.06 Dia Nacional da Educação Ambiental 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, 
atenção, limites e atitudes de participação e cooperação. 

•  Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e 
materiais, de modo a constituir, gradualmente, sua auto regulação e autonomia.  

• Reconhecer e utilizar a linguagem não verbal, por meio da 
imitação e mímica, de forma a inventar e reinventar os movimentos dos 
elementos do mundo que a cerca. 

• Praticar atividades de relaxamento pelo controle da respiração 
e escuta de variados sons. 

• Produzir tintas alternativas a partir de materiais naturais (pó de 
café, urucum, cenoura, beterraba, folhas verdes, terras, dentre outros), 
utilizando-as em estado original ou acrescentando cola na formulação.  

• Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos 
por meio de participação ativa e criação de histórias sonorizadas. 

•  Explorar diferentes sons produzidos com o corpo e 
reconhecê-los como forma de comunicação (assoviar, estalar os dedos, bater 
palmas, bater o pé etc.). 

• Reconhecer 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.). 

•  Relatar fatos a partir da utilização de conceitos básicos de 
tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, 
depressa, devagar). 

14º SEMANA- 07 A 11/06/2021 

A CIDADE E O CAMPO 

09.06 Dia do Porteiro 
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CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

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

•  Identificar diferentes profissões existentes na sociedade, 
incluindo o trabalho no campo, e reconhecer sua importância na coletividade. 

•  Identificar diferentes tipos de moradia, nomeando os 
cômodos (convencionais ou não) e identificando suas utilidades. 

• Participar de atividades de relaxamento pela escuta do próprio 
corpo, de músicas e sons da natureza. 

• 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, esconde-esconde, elástico, bambolê etc.) e demais 
manifestações que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e 
de outra. 

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

• Descrever imagens dispostas em variados suportes 
(fotografias, pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de 
artistas). 

• Ouvir e respeitar canções e histórias de diferentes culturas.  

•  Registrar ideias e sentimentos por meio do desenho, 
comunicando experiências de lugares, pessoas e objetos. 

• Diferenciar espaços sociais públicos e privados, conforme 
suas características e utilidades.  

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

• Observar a vegetação nativa e as transformações que 
ocorrem a partir de construções na cidade ou no campo. 

15º SEMANA - 13 A 19/06/2021 
SEMANA DA COMUNICAÇÃO - MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

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

• Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando 
reconhecer seus usos sociais. 

• Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 
características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 
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• Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, 
depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). 

• Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, 
por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e 
outras formas de expressão. 

• Agir de maneira independente, com confiança em suas 
capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. 

•  Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas características 
desde o nascimento, a fim de perceber as transformações.  

• Experimentar diferentes situações que ampliem a consciência 
de suas potencialidades e limites do corpo (força, velocidade, resistência, 
agilidade, equilíbrio e flexibilidade).  

• Reconhecer a importância e 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. 

• Experimentar e reconhecer a relação entre 
texturas/objetos/materiais, utilizando-os em diversas criações artísticas.  

• Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, 
verbalizando o significado de sua produção.  

• Manusear e experimentar materiais diversos (jornais, papel, 
papelão, embalagens, objetos, dentre outros) em diferentes planos, texturas e 
espaços, criando objetos artísticos. 

•  Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de 
encenações, definindo os contextos e os personagens, a estrutura da história. 

•  Transmitir avisos, recados e outros procedimentos correlatos. 

•  Estabelecer relações de comparação entre objetos, 
observando suas propriedades. 

•  Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, 
resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos 
naturais e artificiais. 

16º SEMANA- 21A 25/06/2021 
ARRAIÁ DOM LEOLINO - GINCANA JUNINA 

 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e 
meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza 
(bonecas, bolas, livros etc.). 

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

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

• Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, 
acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). 
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• Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para 
desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 

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

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

• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões. 

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

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação 
(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em 
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como 
em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras 
e atividades de diferentes naturezas. 

• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, 
dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

SEMANA- 28 A 02/07/2021 
RECESSO ESCOLAR 

. 

17º SEMANA- 05 A 10/07/2021 

ACOLHIMENTO E INSERÇÃO (RETORNO PRESENCIAL) 
O QUE EU VOU SER QUANDO EU CRESCER – PROFISSÕES 

2º WEBINAR:30/06 - O BRINCAR COMO DIREITO DOS BÊBES E DA CRIANÇAS. 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Demonstrar valorização das características de seu corpo (cor 
dos olhos, cabelos, pele) e respeitar as características dos outros (crianças e 
adultos) com os quais convive.  

•  Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, 
atenção, limites e atitudes de participação e cooperação.  

•  Adequar gestos, movimentos e ritmos corporais a suas 
necessidades, intenções e ambientes, para desenvolver a independência.  

•  Identificar e nomear situações que envolvam sensações táteis 
e percepção das partes do próprio corpo e do corpo de outras crianças. 

•  Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, 
verbalizando o significado de sua produção. 
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• Criar, individual ou coletivamente, histórias para sonorizá-las, 
utilizando diversas fontes sonoras. 

• Expressar-se usando imagens e gestos, representando ideias e 
fazendo relações.  

• Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e 
com os adultos, expressando clareza de pensamento.  

• Utilizar desenhos, imagens e mapas simples para localizar 
objetos e pessoas. 

• Classificar e seriar objetos e figuras de acordo com suas 
semelhanças e diferenças. 

• Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas 
têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

• Demonstrar valorização das características de seu corpo (cor 
dos olhos, cabelos, pele) e respeitar as características dos outros (crianças e 
adultos) com os quais convive. 

• Participar, reconhecer e valorizar as 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, esconde-esconde, elástico, bambolê etc.) e 
demais manifestações que digam respeito às tradições culturais de sua 
comunidade e de outras. 

• Reconhecer e expressar as características dos diferentes 
papéis sociais nas brincadeiras de faz de conta. 

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

•  Criar livremente figuras humanas, de animais, de objetos e de 
cenas por meio de desenhos, pinturas, colagens e modelagens, contextualizando-
as intencionalmente. 

•  Vivenciar, respeitar e conhecer a cultura de diferentes povos. 

• Compreender as regras sociais por meio da fala e da 
brincadeira, elaborando novos comportamentos.  

• Desenvolver atitudes de manutenção dos espaços públicos, 
privados, coletivos e do meio ambiente. 

• Manipular e reproduzir maquetes, mapas e globos com 
materiais diversificados. 

18º SEMANA- 12 A 16/07/2021 
EMBARQUE NESSA AVENTURA - MEIOS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

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

• Descrever imagens dispostas em variados suportes (fotografias, 
pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de artistas). 
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• Conhecer e nomear as partes do corpo de modo a desenvolver 
consciência de suas potencialidades (força, velocidade, resistência, agilidade, 
equilíbrio e flexibilidade). 

• Reconhecer a diferença, semelhança e aspectos físicos dos 
objetos usando mãos e pés. 

• Desenhar descrevendo histórias, lugares e acontecimentos 
narrados.  

• Desenhar com interferência gráfica de imagens, usando papéis 
de formatos e tamanhos diferentes, vazados ou não, ou formas geométricas que 
servirão de suporte para o desenho. 

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

• 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.  

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

• Participar e perceber os processos simbólicos, por meio da 
dramatização de histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo como 
protagonista. 

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

• Desenvolver estratégias pessoais para resolução de situações-
problema e estimular o raciocínio lógico. 

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

19º SEMANA- 19 A 23/07/2021 
HIGIENE BUCAL – CUIDANDO DOS MEUS DENTINHOS 

FINAL DO 2ºBIMESTRE -16/07 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

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

•  Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e aparência.  

• Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e 
com os adultos, expressando clareza de pensamentos.  

• Realizar sua higiene pessoal com autonomia. 

•  Reconhecer e valorizar a oralidade como forma de expressar 
desejos, experiências, necessidades e opiniões.  

• Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, 
verbalizando o significado de sua produção.  

• Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e aparência. 

• Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas de 
mais/menos, começo/meio/fim, antes/agora/depois, cedo/tarde, 
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ontem/hoje/amanhã, direita/esquerda, primeiro/entre/último, para frente/para 
trás/para o lado, para a direita/para a esquerda, para cima/para baixo. 

• Identificar e compartilhar situações que exercitem os músculos 
da face por meio de brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer caretas diversas; 
assoprar apitos, línguas de sogra, penas, chama de vela, balão de ar; mastigação; 
imitar os sons produzidos pelos animais; fazer bolhas de sabão; jogar beijos etc.). 

• Criar livremente utilizando diversos materiais (lápis; gizão de 
cera; canetas grandes; papéis de tamanhos, cores, texturas e formatos variados; 
colas líquidas e em bastão; tintas variadas, de pintura a dedo, com pincéis 
grandes, grossos e finos; entre outros), expressando sua arte por meio de 
desenho, pintura, colagem, escultura, modelagens. 

•  Escolher e folhear livros, procurando se orientar por temas e 
ilustrações, acompanhando a narrativa.  

• Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de 
encenações, definindo os contextos e os personagens, a estrutura da história. 

20º SEMANA- 26 A 30/07/2021 
FAMÍLIA 

09/08 - DIA DOS PAIS / INÍCIO DO 3ºBIMESTRE -02/08 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Reconhecer sua história de vida, individual e coletiva, por meio 
de construção de linha do tempo com fotografias e árvore genealógica, 
identificando e respeitando diferentes configurações familiares.  

•  Reconhecer e expressar as características dos diferentes 
papeis sociais nas brincadeiras de faz de conta. 

•  Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, 
verbalizando o significado de sua produção.  

•  Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, 
por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e 
outras formas de expressão. 

• Identificar componentes que formam determinadas paisagens 
do meio ambiente. 

• Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas características 
desde o nascimento, a fim de perceber as transformações. 

• Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e materiais, 
de modo a constituir, gradualmente, sua autorregulação e autonomia. 

•  Criar movimentos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e 
atividades artísticas como dança, teatro e música. 

• Identificar e compartilhar situações que exercitem os músculos 
da face por meio de brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer caretas diversas; 
assoprar apitos, línguas de sogra, penas, chama de vela, balão de ar; mastigação; 
imitar os sons produzidos pelos animais; fazer bolhas de sabão; jogar beijos etc.). 

21º SEMANA- 02 A 06/08/2021 
APRENDER BRINCANDO 
11.08 - Dia do estudante 
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CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

•  Participar, reconhecer e valorizar as 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, esconde-esconde, elástico, bambolê etc.) e 
demais manifestações que digam respeito às tradições culturais de sua 
comunidade e de outras. 

•  Participar de pesquisas sobre 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.  

• Ampliar o repertório e a criação de produções artísticas 
individuais e coletivas, nas diversas linguagens artísticas, desenvolvendo a 
dimensão estética da arte.  

• 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, 
identificando livremente algumas diferenças existentes entre eles.  

• Ampliar a noção de plateia e artista por meio de vivências em 
jogos teatrais e faz de conta.  

• Vivenciar, respeitar e conhecer a história de brincadeiras de 
diferentes culturas. 

• Utilizar e compartilhar linguagem oral e pictórica para comunicar 
ideias matemáticas. 

• Identificar e elaborar regras e limites nas relações, 
desenvolvendo, progressivamente, a capacidade de autorregulação.  

• Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, 
atenção, limites e atitudes de participação e cooperação. 

• Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de 
sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em 
brincadeiras, dança, teatro, música, entre outros. 

• Participar, reconhecer e valorizar as 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, esconde-esconde, elástico, bambolê etc.) e 
demais manifestações que digam respeito às tradições culturais de sua 
comunidade e de outras. 

• Dominar o equilíbrio corporal em diferentes situações de 
movimentos (andando em linha reta, parado, pulando, saltando). 

• Demonstrar as habilidades de caminhar, correr, saltar, saltitar, 
pular, escorregar, rolar etc., visando à orientação espacial e à lateralidade, por 
meio de brincadeiras, jogos, ginásticas, danças etc.  

• Utilizar, de forma dirigida, diferentes fontes sonoras para 
acompanhar canções, cantigas e brincadeiras cantadas. 

• Confeccionar brinquedos com materiais alternativos. 
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• Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando 
rimas, aliterações e ritmos. 

• Vivenciar, respeitar e conhecer a história de brincadeiras de 
diferentes culturas. 

• Compreender as regras sociais por meio da fala e da 
brincadeira, elaborando novos comportamentos. 

• Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, 
acima, abaixo, do lado). 

• Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas de 
mais/menos, começo/meio/fim, antes/agora/depois, cedo/tarde, 
ontem/hoje/amanhã, direita/esquerda, primeiro/entre/último, para frente/para 
trás/para o lado, para a direita/para a esquerda, para cima/para baixo. 

22º SEMANA- 09 A 13/08/2021 
CUIDAR DO PATRIMÔNIO CULTURAL É PRESERVAR A NOSSA HISTÓRIA. 

17.08 - Dia do Patrimônio Cultural 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Participar de atividades que envolvam histórias, brincadeiras, 
jogos e canções que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e 
de outros grupos. 

•  Participar de festejos e datas comemorativas, explorando a 
história, as tradições e os motivos pelos quais são comemorados. 

• Vivenciar brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as 
regras estabelecidas (brincar de esconder o rosto com as mãos, jogar o objeto 
para que seja buscado etc.). 

• Participar de danças folclóricas (quadrilhas, brincadeiras de 
roda, brinquedos cantados etc.).  

•  Vivenciar 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, 
esconde-esconde, elástico, bambolê etc.) e demais manifestações que digam 
respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras. 

•  Conhecer e vivenciar as diferentes manifestações culturais que 
envolvam a comunidade da qual fazem parte. 

•  Interagir com produções artísticas individuais e ouvir músicas 
folclóricas, erudita e popular.  

• Manusear obras de Arte (esculturas). 

•  Vivenciar situações de plateia por meio de apresentações 
teatrais. 

•  Vivenciar diferentes brincadeiras em contextos diversos. 

• Vivenciar brincadeiras de diferentes culturas.  

• Ouvir canções e histórias de diferentes culturas. 

•  Conhecer as regras sociais de diferentes povos. 

• Utilizar linguagem corporal para comunicar ideias matemáticas.  
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• Observar a existência de espaços sociais públicos e espaços 
privados. 

•  Observar objetos e materiais utilizados em diferentes 
atividades no dia a dia. 

23º SEMANA- 16 A 20/08/2021 

FOLCLORE BRASILEIRO – CONHECENDO AS LENDAS 

22.08 - Dia do Coordenador pedagógico/25.08 - Dia Distrital da Educação Infantil/                                                         

25/08 - Dia do Soldado 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Vivenciar diversas manifestações culturais, como brincadeiras, 
brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e canções e demais manifestações 
que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade. 

•  Conquistar a posição de levantar, percebendo os movimentos 
dos pés e pernas para andar e as mãos e braços como apoio. 

•  Conhecer sua história de vida, individual e coletiva, por meio de 
apreciação de fotografias e construção de álbuns de fotográficos. 

•  Imitar gestos e movimentos de outras crianças, de adultos e de 
animais. 

•  Interagir com outras crianças e com adultos por meio dos 
movimentos. 

•  Ouvir músicas folclóricas, erudita e popular. 

•  Manusear objetos e brinquedos coloridos. 

•  Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos 
adultos, ao ler histórias e ao cantar. 

•  Escutar e tentar imitar as palavras que são pronunciadas. 

•  Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos 
balbucios, fala e outras formas de expressão.  

•  Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de 
escrita para desenhar, pintar, rabiscar, desenvolvendo seu aspecto sensorial-tátil. 

• Interagir com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos 
ao experimentar espaços, objetos e brinquedos. 

•  Perceber e experimentar as possibilidades do próprio corpo, de 
movimentos e expressões. 

•  Vivenciar brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as 
regras estabelecidas (brincar de esconder o rosto com as mãos, jogar o objeto 
para que seja buscado).  

• Participar de danças folclóricas (quadrilhas, brincadeiras de 
roda, brinquedos cantados etc.). 

• Desenvolver as habilidades locomotoras de arrastar, sentar, 
engatinhar, levantar e correr 

• Ouvir músicas folclóricas, erudita e popular.  

• Escutar cantigas e canções marcadas com palmas, sua 
pulsação rítmica – tempo forte da música e da palavra. 
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• Imitar sons e palavras ouvidas. 

• Observar a narração de fatos.  

• Ouvir recitação de parlendas, adivinhas, canções, poemas e 
trava-línguas. 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas. 

• Participar de atividades de contagem oral em situações diversas 
(canções, histórias, brincadeiras). 

24º SEMANA- 23 A 27/09/2021 
AS ESTAÇÕES DO ANO - BRINCANDO COM AS CORES 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 
características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 

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

• Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, 
acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). 

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

• Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e 
meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza 
(bonecas, bolas, livros etc.). 

• Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos 
diversos. 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação 
(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como 
em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras 
e atividades de diferentes naturezas. 

25º SEMANA-30 A 03/09 /2021 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 
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OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Desenvolver o senso de resiliência (saber perder, saber ganhar, 
aceitar a opinião das outras pessoas, reconsiderar seu ponto de vista). 

•  Identificar e elaborar regras e limites nas relações, 
desenvolvendo, progressivamente, a capacidade de autorregulação.  

• Reconhecer sua atuação de forma individual e coletiva em 
brincadeiras livres e dirigidas, entre outras atividades.  

• Investigar objetos com uma ou ambas as mãos, identificando 
suas qualidades e as diferenças entre eles por seu aspecto físico. 

• Desenhar e criar narrativas de histórias, lugares e 
acontecimentos.  Desenhar com interferência gráfica de imagens – personagens 
de tirinhas, fotografias, imagens de revistas e formas geométricas –, usando 
papéis de formatos e tamanhos diferentes, vazados ou não, que servirão de 
suporte para o desenho. 

• Ampliar progressivamente as possibilidades de apreciação de 
dramatizações, criação de histórias, apresentações e jogos teatrais, observando 
suas temáticas. 

• Demonstrar a capacidade de lembrar e executar ações em 
passos sequenciais, seguindo instruções verbais. 

• Reconhecer e valorizar a oralidade como forma de expressar 
desejos, experiências, necessidades e opiniões. 

• Conhecer a história do dinheiro, como evoluiu do escambo, 
passando pelas moedas de metal, notas de papel, cartões de polietileno (plástico), 
chegando às moedas atuais. 

26º SEMANA- 06 A 10/09/2021 
A MINHA FAMÍLIA É O MEU MAIOR EXEMPLO! 

SEMANA DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS NO DF 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas 
têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

•  Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, 
atenção, limites e atitudes de participação e cooperação.  

•  Emitir opiniões e sentimentos em relação a diversas obras de 
Arte. Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e com os adultos, 
expressando clareza de pensamentos. 

•  Compreender que as regras sociais de diferentes povos fazem 
parte de sua identidade e história e que precisam ser respeitadas. Compreender 
as necessidades vitais dos seres vivos, discutindo a importância da preservação 
de seu habitat natural para a satisfação de tais necessidades. 

• Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas 
têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.  

•  Participar, reconhecer e valorizar as 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, esconde-esconde, elástico, bambolê etc.) e 
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demais manifestações que digam respeito às tradições culturais de sua 
comunidade e de outras.  

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

•  Criar livremente figuras humanas, de animais, de objetos e de 
cenas por meio de desenhos, pinturas, colagens e modelagens, contextualizando-
as intencionalmente.  

• Compreender as regras sociais por meio da fala e da 
brincadeira, elaborando novos comportamentos.  

• Desenvolver atitudes de manutenção dos espaços públicos, 
privados, coletivos e do meio ambiente.  

• Agir de maneira independente, com confiança em suas 
capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.  

• Experimentar diferentes situações que ampliem a consciência 
de suas potencialidades e limites do corpo (força, velocidade, resistência, 
agilidade, equilíbrio e flexibilidade). 

•  Experimentar e reconhecer a relação entre 
texturas/objetos/materiais, utilizando-os em diversas criações artísticas. 

•  Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, 
verbalizando o significado de sua produção. 

•  Manusear e experimentar materiais diversos (jornais, papel, 
papelão, embalagens, objetos, dentre outros) em diferentes planos, texturas e 
espaços, criando objetos artísticos. 

•  Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de 
encenações, definindo os contextos e os personagens, a estrutura da história.  

• Transmitir avisos, recados e outros procedimentos correlatos.  

• Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando 
suas propriedades.  

27º SEMANA-13 A 17/09 /2021 
SERES VIVOS 

19.09 - Patrono da educação – Paulo Freire/21.09 - Dia da Árvore/21.09 - Dia Nacional da Luta 
das pessoas com Deficiência 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas características 
desde o nascimento, a fim de perceber as transformações. 

•  Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e 
materiais, de modo a constituir, gradualmente, sua autorregulação e autonomia.  

• Criar movimentos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e 
atividades artísticas como dança, teatro e música. 

• Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, 
jogos e demais atividades, assim como na interação com os outros.  
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• Participar, em diferentes espaços, de situações com obstáculos, 
por baixo e por cima de diferentes objetos, em caminhos marcados no chão, 
escalando, equilibrando com um ou os dois pés.  

• Criar, individual ou coletivamente, histórias para sonorizá-las, 
utilizando diversas fontes sonoras. 

•  Criar livremente figuras humanas, de animais, de objetos e de 
cenas por meio de desenhos, pinturas, colagens e modelagens, contextualizando-
as intencionalmente.  

• Desenhar observando modelo real de pessoas, animais e 
objetos para perceber forma, volume e luz, exercitando a percepção visual, 
raciocínio, atenção, interpretação e imaginação.  

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

• Reconhecer as características dos diferentes papéis sociais e 
realizar brincadeiras de faz de conta. 

• Perceber a importância do ritmo e da entonação da leitura de 
textos (palavras e frases) realizada pelo adulto para melhor compreensão dos 
sentidos.  

• Organizar objetos por critérios de semelhanças e diferenças, 
agrupando-os numa categoria (classificação). 

28º SEMANA- 20 A 24/09/2021 
CUIDANDO DAS PLANTAS 
30.09 - Dia do Secretário 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas características 
desde o nascimento, a fim de perceber as transformações.  

• Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e materiais, 
de modo a constituir, gradualmente, sua autorregulação e autonomia. 

•  Criar movimentos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e 
atividades artísticas como dança, teatro e música. 

• Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, 
jogos e demais atividades, assim como na interação com os outros. 

•  Participar, em diferentes espaços, de situações com 
obstáculos, por baixo e por cima de diferentes objetos, em caminhos marcados no 
chão, escalando, equilibrando com um ou os dois pés. 

• Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas 
têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

•  Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, 
atenção, limites e atitudes de participação e cooperação.  

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

•  Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em 
suas respectivas linguagens.  

• Emitir opiniões e sentimentos em relação a diversas obras de 
Arte.  

• Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e 
com os adultos, expressando clareza de pensamentos.  

• Compreender que as regras sociais de diferentes povos fazem 
parte de sua identidade e história e que precisam ser respeitadas. 

• Compreender as necessidades vitais dos seres vivos, 
discutindo a importância da preservação de seu habitat natural para a satisfação 
de tais necessidades. 

29º SEMANA- 27 A 01/10/2021 
NO CÉU, NA TERRA E NO MAR – BICHO EM TODO LUGAR 

04/10 – Dia da Natureza 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas características 
desde o nascimento, a fim de perceber as transformações. 

• Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e materiais, 
de modo a constituir, gradualmente, sua autorregulação e autonomia. 

• Criar movimentos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e 
atividades artísticas como dança, teatro e música.  

• Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, 
jogos e demais atividades, assim como na interação com os outros. 

•  Participar, em diferentes espaços, de situações com 
obstáculos, por baixo e por cima de diferentes objetos, em caminhos marcados no 
chão, escalando, equilibrando com um ou os dois pés. 

• Criar, individual ou coletivamente, histórias para sonorizá-las, 
utilizando diversas fontes sonoras.  

• Criar livremente figuras humanas, de animais, de objetos e de 
cenas por meio de desenhos, pinturas, colagens e modelagens, contextualizando-
as intencionalmente.  

• Desenhar observando modelo real de pessoas, animais e 
objetos para perceber forma, volume e luz, exercitando a percepção visual, 
raciocínio, atenção, interpretação e imaginação. 

• Imitar e criar gestos, sons e movimentos corporais de outras 
crianças, adultos e animais em brincadeiras, contação de histórias e 
dramatizações. Reconhecer as características dos diferentes papéis sociais e 
realizar brincadeiras de faz de conta. 
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•  Perceber a importância do ritmo e da entonação da leitura de 
textos (palavras e frases) realizada pelo adulto para melhor compreensão dos 
sentidos.  

• Organizar objetos por critérios de semelhanças e diferenças, 
agrupando-os numa categoria (classificação). 

30º SEMANA-04 A 08/10 /2021 
“SER CRIANÇA É SER FELIZ, BRINCAR E PEDIR BIS!” 
12.10 - Dia da Criança / 15.10 - Dia do Professor 

FINAL DO 3ºBIMESTRE -13/10 / INÍCIO DO 4ºBIMESTRE – 14.10 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos 
diversos, por meio de contatos diretos ou possibilitados pelas tecnologias da 
comunicação.  

• Participar de pesquisas sobre 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. 

•  Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em 
suas respectivas linguagens. 

•  Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e 
com os adultos, expressando clareza de pensamentos. 

•  Analisar, de maneira oral, listas com registro do professor. 
(Adulto) 

•  Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de 
sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em 
brincadeiras, dança, teatro, música, entre outros. 

• Participar, reconhecer e valorizar as 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, esconde-esconde, elástico, bambolê etc.) e 
demais manifestações que digam respeito às tradições culturais de sua 
comunidade e de outras. 

31º SEMANA-13 A 15/10 /2021 
SEMANA DA ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

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 
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OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Experimentar novos alimentos, líquidos, pastosos e sólidos, 
com ênfase nos sabores, cheiros e cores. 

•  Perceber a necessidade de cuidar dos objetos de uso pessoal 
e coletivo, assim como dos ambientes.  

• Experimentar a capacidade de fazer escolhas (por brinquedos, 
alimentos, atividades).  

• Perceber seu corpo e expressar suas sensações em momentos 
de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. 

• Iniciar o processo de segurar os utensílios da prática alimentar 
com autonomia e orientação do adulto. 

•  Expressar-se por meio de desenhos (grafismos).  

• Expressar-se livremente, utilizando vocalizações com seus 
pares de diferentes idades e com os adultos. 

• Manusear rótulos e embalagens no cotidiano.  

• Experimentar alimentos diversos a fim de constituir uma relação 
saudável com a alimentação. 

32º SEMANA-18 A 22/10 /2021 
SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA (Decreto nº 84.631/1980) 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

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

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
desenvolvendo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

• Participar e perceber os processos simbólicos, por meio da 
dramatização de histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo como 
protagonista. 

•  Participar ativamente de histórias sonorizadas, utilizando 
diversas fontes sonoras. 

• Expressar-se livremente por meio de desenho. 

• Participar de narração de fatos em sequência temporal e causal. 

• Explorar os suportes convencionais e incidentais dos gêneros 
textuais. 

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

• Participar na elaboração de listas com o registro do professor 
(Adulto). 

33º SEMANA - 25 A 29/10//2021 
O MUNDO ARTÍSTICO 
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CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

•  Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de 
sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em 
brincadeiras, dança, teatro, música.  

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como 
em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras 
e atividades de diferentes naturezas. 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

• Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para 
acompanhar diversos ritmos de música. 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação 
(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em 
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

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

• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, 
filmes ou peças teatrais assistidos etc. 

• Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando 
reconhecer seus usos sociais. 

•  Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para 
desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 

• Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 
características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 

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

•  Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos 
diversos. 

• Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se compreender. 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma 
faixa etária e adultos. 

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

34º SEMANA - 01 A 06/11/2021 
O UNIVERSO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO 

12/11 - Dia de Luta contra a Medicalização da Educação e da Sociedade/11.11 Dia distrital do 
gestor escolar 

 O eu, o outro e o nós  
Corpo, gestos e movimentos  
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CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 

Traços, sons, cores e formas  
Escuta, fala, pensamento e imaginação 
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Agir de maneira independente, com confiança em suas 
capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. 

•  Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas características 
desde o nascimento, a fim de perceber as transformações. 

• Experimentar diferentes situações que ampliem a consciência 
de suas potencialidades e limites do corpo (força, velocidade, resistência, 
agilidade, equilíbrio e flexibilidade). 

• Reconhecer a importância e 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.  
Experimentar e reconhecer a relação entre texturas/objetos/materiais, utilizando-
os em diversas criações artísticas.  

• Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, 
verbalizando o significado de sua produção. 

• Manusear e experimentar materiais diversos (jornais, papel, 
papelão, embalagens, objetos, dentre outros) em diferentes planos, texturas e 
espaços, criando objetos artísticos. 

•  Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de 
encenações, definindo os contextos e os personagens, a estrutura da história. 

•  Transmitir avisos, recados e outros procedimentos correlatos. 

•  Estabelecer relações de comparação entre objetos, 
observando suas propriedades.  

• Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, 
resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos 
naturais e artificiais. 

35º SEMANA - 08 A 12/11/2021 
“DE MÃOS DADAS CONTRA O PRECONCEITO” 

20.11 Dia Nacional da Consciência Negra 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Conhecer as histórias e culturas africana, indígena e europeia 
como originárias da cultura brasileira, valorizando suas peculiaridades.  Perceber 
que as pessoas têm características físicas diferentes (altura, etnia, preferências, 
local de moradia), respeitando e valorizando a diversidade. 

• Participar e perceber os processos simbólicos, por meio da 
dramatização de histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo como 
protagonista.  
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• 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. 

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

• Explorar diferentes fontes sonoras. 

• Experimentar e vivenciar movimentos corporais por meio de 
vários tipos de sons e músicas de diversos estilos e culturas. 

• 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).  

•  Conhecer e respeitar as regras sociais de diferentes povos. 

•  Explorar maquetes, mapas e globos. 

36º SEMANA- 16 A 19/11/2021 
CHEGA DE VIOLÊNCIA! 

Semana Maria da Penha (Lei Distrital nº6.325/2019) 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas 
têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

• Demonstrar valorização das características de seu corpo (cor 
dos olhos, cabelos, pele) e respeitar as características dos outros (crianças e 
adultos) com os quais convive. 

• Participar, reconhecer e valorizar as 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, esconde-esconde, elástico, bambolê etc.) e 
demais manifestações que digam respeito às tradições culturais de sua 
comunidade e de outras. 

• Reconhecer e expressar as características dos diferentes 
papéis sociais nas brincadeiras de faz de conta. 

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

• Criar livremente figuras humanas, de animais, de objetos e de 
cenas por meio de desenhos, pinturas, colagens e modelagens, contextualizando-
as intencionalmente.  

• Vivenciar, respeitar e conhecer a cultura de diferentes povos. 
Compreender as regras sociais por meio da fala e da brincadeira, elaborando 
novos comportamentos. 

• Desenvolver atitudes de manutenção dos espaços públicos, 
privados, coletivos e do meio ambiente. 
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• Manipular e reproduzir maquetes, mapas e globos com 
materiais diversificados. 

37º SEMANA- 22 A 27/11/2021 
“VEM QUE TÁ CHEGANDO O NATAL!” 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Desenvolver o senso de resiliência (saber perder, saber ganhar, 
aceitar a opinião das outras pessoas, reconsiderar seu ponto de vista). 

• Identificar e elaborar regras e limites nas relações, 
desenvolvendo, progressivamente, a capacidade de autorregulação. 

• Reconhecer sua atuação de forma individual e coletiva em 
brincadeiras livres e dirigidas, entre outras atividades. 

• Investigar objetos com uma ou ambas as mãos, identificando 
suas qualidades e as diferenças entre eles por seu aspecto físico. 

• Desenhar e criar narrativas de histórias, lugares e 
acontecimentos. 

• Desenhar com interferência gráfica de imagens – personagens 
de tirinhas, fotografias, imagens de revistas e formas geométricas –, usando 
papéis de formatos e tamanhos diferentes, vazados ou não, que servirão de 
suporte para o desenho. 

• Ampliar progressivamente as possibilidades de apreciação de 
dramatizações, criação de histórias, apresentações e jogos teatrais, observando 
suas temáticas. 

• Demonstrar a capacidade de lembrar e executar ações em 
passos sequenciais, seguindo instruções verbais. 

• Reconhecer e valorizar a oralidade como forma de expressar 
desejos, experiências, necessidades e opiniões. 

• Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para 
acompanhar diversos ritmos de música. 

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em 
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

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

• Manipular textos e participar de situações de escuta para 
ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de 
aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.). 

• Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, 
depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). 
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38º SEMANA- 29 A 03/12/2021 
A ESSENCIA DAS VIRTUDES - PROJETO* 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos 
diversos, por meio de contatos diretos ou possibilitados pelas tecnologias da 
comunicação.  

• Desenvolver o senso de resiliência (saber perder, saber ganhar, 
aceitar a opinião das outras pessoas, reconsiderar seu ponto de vista). 

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

• Reconhecer e valorizar as conquistas corporais e a dos colegas 
em diversas situações. 

• Adequar gestos, movimentos e ritmos corporais a suas 
necessidades, intenções e ambientes, para desenvolver a independência. 

• Participar e reconhecer os processos simbólicos, por meio da 
dramatização de histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo como 
protagonista. 

• Cantar intercalando som e silêncio, utilizando instrumentos e 
objetos sonoros para acompanhamento. 

• Criar e improvisar situações cênicas em jogos de faz de conta. 

• Participar da elaboração de roteiros cênicos, cenários, figurino 
e maquiagem em situações de dramatização de histórias conhecidas ou 
inventadas pelo grupo.  

• Compreender e incentivar entre seus pares a conservação, o 
uso racional e o reaproveitamento de objetos utilizados individual e coletivamente. 
Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 
sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

•  Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, 
atenção, limites e atitudes de participação e cooperação. 

• Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos, na escuta e reconto de histórias, em atividades artísticas, 
entre outras. Realizar e compartilhar, com seus pares e com adultos, atividades 
de coordenação visomotora. 

• Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em 
suas respectivas linguagens.  

• Criar, individual ou coletivamente, histórias para sonorizá-las, 
utilizando diversas fontes sonoras. 

• Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de 
encenações, definindo os contextos e os personagens, a estrutura da história. 

• Explicar o próprio desenho e tentar fazer o mesmo com o dos 
colegas. Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e 
animais nos espaços da instituição e fora dela. 
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• Desenvolver atitudes de manutenção dos espaços públicos, 
privados, coletivos e do meio ambiente. 

• Identificar alguns elementos poluidores e os efeitos para o meio 
ambiente. 

39º SEMANA-06 A 10/12/2021 
“VOCÊ É O NOSSO MAIOR PRESENTE!” 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 

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 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas 
têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

• Demonstrar valorização das características de seu corpo (cor 
dos olhos, cabelos, pele) e respeitar as características dos outros (crianças e 
adultos) com os quais convive. 

• Participar, reconhecer e valorizar as 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, esconde-esconde, elástico, bambolê etc.) e 
demais manifestações que digam respeito às tradições culturais de sua 
comunidade e de outras.  

• Reconhecer e expressar as características dos diferentes 
papéis sociais nas brincadeiras de faz de conta. 

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

• Criar livremente figuras humanas, de animais, de objetos e de 
cenas por meio de desenhos, pinturas, colagens e modelagens, contextualizando-
as intencionalmente.  

• Vivenciar, respeitar e conhecer a cultura de diferentes povos. 

• Compreender as regras sociais por meio da fala e da 
brincadeira, elaborando novos comportamentos. 

•  Desenvolver atitudes de manutenção dos espaços públicos, 
privados, coletivos e do meio ambiente. 

• Manipular e reproduzir maquetes, mapas e globos com 
materiais diversificados. 

40º SEMANA- 13 A 16/12/2021 
VEJA O QUANTO EU APRENDI!  

 

 O eu, o outro e o nós  
Corpo, gestos e movimentos  
Traços, sons, cores e formas  
Escuta, fala, pensamento e imaginação 
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CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

• Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de 
aprendizagem mútua, respeito e igualdade social. 

• Manipular materiais diversos para confeccionar brinquedos com 
materiais alternativos 

• Reconhecer e expressar as características dos diferentes 
papéis sociais nas brincadeiras de faz de conta. Perceber e expressar sensações, 
sentimentos e pensamentos por meio de participação ativa e criação de histórias 
sonorizadas. 

• Ampliar o repertório e a criação de produções artísticas 
individuais e coletivas, nas diversas linguagens artísticas, desenvolvendo a 
dimensão estética da arte. 

• Reconhecer as características dos diferentes papéis sociais e 
realizar brincadeiras de faz de conta. 

• Selecionar textos de gêneros conhecidos para a leitura de um 
adulto e/ou para sua própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, 
como a recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações etc.). 

• Participar de conversas em grupos, apoiando-se não apenas na 
fala complementar do adulto, mas também em sua memória.  

• Desenvolver atitudes de manutenção dos espaços públicos, 
privados, coletivos e do meio ambiente.  

• Compreender e incentivar entre seus pares a conservação, o 
uso racional e o reaproveitamento de objetos utilizados individual e coletivamente. 

• Identificar componentes que formam determinadas paisagens 
do meio ambiente (rios, vegetações, construções, campos, mar, montanhas, seres 
vivos) distinguindo entre paisagens naturais e modificadas (pela ação humana ou 
pela ação da natureza), de modo a desenvolver atitudes de respeito e cuidado. 

 

 

11. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

11.1 GESTÃO PEDAGÓGICA: abrange processos e práticas de gestão do trabalho 

pedagógico, orientados diretamente para assegurar o sucesso da aprendizagem das crianças, 

em consonância com o Projeto Político-Pedagógico. 

Objetivos:   

1. Desenvolver ações que considerem e respeitem o protagonismo infantil em meio às 

práticas sociais.  

2. Promover ações que considerem e respeitem o protagonismo infantil em meio aos 

campos de experiências. 
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3. Promover ações que oportunizem experiências agradáveis, variadas e estimulantes 

em relação a linguagem oral e escrita. 

4. Promover ações que reconhecem as identidades das rinças e valorizam as 

diferenças e cooperação. 

5. Promover ações que respeitam a identidade, os desejos e os interesses das 

crianças. 

6. Promover ações de respeito às ideias, conquistas e produções das crianças. 

7. Promover ações que oportunizem a interação entre crianças, adultos e a instituição 

educativa. 

Ações: 

1. Organizar os espaços, tempos e materiais de forma a contribuir para a autonomia 

das crianças na realização das práticas sociais; Apoiar as crianças na conquista da autonomia 

na realização do autocuidado diário acerca da alimentação e favorecendo o autosservimento 

do lanche, de forma gradativa e de higiene pessoal ( lavagem das mãos, escovação, banho e 

outros); Orientar as crianças do desfralde à utilização de sanitários, promovendo sua 

autonomia; Promover diariamente momentos de escuta sobre suas necessidades quanto à 

higiene, alimentação e sono. 

2. Disponibilizar espaços e materiais para que as crianças engatinhem, rolem, corram, 

sentem-se, subam obstáculos, pulem, empurrem, agarrem objetos com formas e tamanhos 

diferentes, vivenciando desafios corporais; Propor brincadeiras com sons, ritmos e melodias 

diferentes, oferecendo instrumentos musicais e possibilidades de criação de sons utilizando 

objetos e o próprio corpo, propiciar a escuta e dança de diferentes tipos musicais, bem como 

a produção de desenhos, pinturas, esculturas com materiais diversos; Incentivar as crianças 

a recriarem em contextos significativos, relações quantitativas, medidas, formas e orientações 

espaciais e temporais; realizar brincadeiras cantadas, contar histórias, conversar, utilizar 

gestos, canções, recitações de poemas e parlendas; organizar espaços, adaptar materiais e 

atividades para garantir a participação das crianças com deficiência em todas as atividades 

do cotidiano. 

3. Adotar práticas de conversação com as crianças mantendo-se no mesmo nível do 

olhar da criança, em diferentes situações, inclusive nos momentos de cuidados diárias; Ler 

diferentes livros, diariamente, de diferentes gêneros e materiais para as crianças; Organizar 

momentos diários para as crianças manusearem livros, revistas e outros textos e socializarem 

oralmente suas impressões; Promover momentos para que as crianças imaginem, elaborem 

e criem histórias por meio da fala, do corpo, de gestos e do teatro. 
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4. Combater o uso de apelidos e comentários pejorativos, discriminatórios e 

preconceituosos, sejam eles empregados por adultos ou crianças; disponibilizar materiais e 

oportunidades variadas (histórias, brinquedos, móbiles, fotografias das crianças, livros, 

revistas, cartazes, etc.) que contemplem diferentes gêneros, etnias e pessoas com 

deficiência; utilizar situações cotidianas organizadas e inesperadas para quer as crianças se 

ajudem mutuamente e compartilhem responsabilidades e conhecimentos em grupo (organizar 

brinquedos, guardar objetos, ajudar o colega a superar alguma dificuldade, compartilhar 

brinquedos, etc.); respeitar o ritmo da criança na realização das atividades propostas, de modo 

que elas não permaneçam por período de espera, concluam de modo aligeirado ou não 

concluam; disponibilizar para as crianças uma variedade de brinquedos e materiais que 

contemplam a beleza e a riqueza da diversidade humana. 

5. Chamar as crianças pelo nome; organizar rodas de conversas, diariamente, para as 

crianças dialogarem sobre temas de seu interesse e necessidades; oferecer oportunidades 

de escolha de brinquedos, livros, músicas, atividades ao longo do dia; oferecer 

simultaneamente um conjunto de atividades diferentes que podem ser escolhidas pela criança 

de acordo com a sua preferência 

6. Reconhecer e elogiar as crianças diante de suas conquistas; acolher propostas, 

invenções e descobertas das crianças incorporando-as como parte da programação; expor as 

atividades e trabalhos das crianças em sala e nos demais ambientes da instituição educativa; 

organizar junto com as crianças exposições de atividades abertas aos familiares e à 

comunidade; nortear o Projeto Político-Pedagógico a partir das propostas das crianças, 

considerando o protagonismo infantil. 

7. Organizar diariamente espaços., brincadeiras e materiais que promovam 

oportunidades de interação entre as crianças da mesma faixa etária; organizar 

prioritariamente espaços, brincadeiras e materiais que promovam oportunidades de 

interações entre crianças de faixar etárias diferentes; organizar os espaços, brincadeiras e 

materiais acessíveis de modo a favorecer a interação entre as crianças com deficiência e as 

demais crianças; promove, no cotidiano, momentos de convivência e de interações entre as 

crianças e os diferentes professores e demais profissionais da educação; realizar momentos 

de interação das crianças com a instituição sequencial considerando o respeito ao processo 

de transição. 

Meta: Currículos, interações e práticas pedagógicas articuladas. 

Indicadores:  
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1. Crianças construindo sua autonomia nas práticas sociais, expressando-se por meio 

de diferentes campos de experiência 

2. Crianças expressando-se por diferentes campos de experiências. 

3. Crianças com experiências variadas e estimulantes com a linguagem oral e escrita, 

reconhecendo suas identidades e valorizando as diferenças e a cooperação. 

4. Crianças reconhecendo suas identidades e valorizando as diferenças e a 

cooperação. 

5. Respeito à identidade, desejos e interesses das crianças. 

6. Respeito às ideias, conquistas e produções das crianças. 

7. Interações entre as crianças, adultos e a instituição. 

Responsáveis: Equipe gestora, professores e demais profissionais da educação. 

Prazo: Durante todo o ano. 

Recursos necessários: Trabalhar em articulação e parceria com a família, 

estabelecendo ações de educação e cuidado. 

 

11.2 GESTÃO DOS RESULTADOS EDUCACIONAIS: análise e acompanhamento dos 

processos e práticas de gestão para a melhoria do processo ensino- aprendizagem e em 

decorrência de seus resultados, tendo sempre como foco as aprendizagens. 

Objetivo: Estimular o desenvolvimento de metodologias de ensino e de avaliação 

pautadas em concepções de ensino e aprendizagem que favoreçam o processo de 

construção do conhecimento articulando suas experiências anteriores e os conteúdos 

escolares na conquista de novas formas de pensar e agir. 

Ações: Proporcionar momentos de estudos sobre as concepções pedagógicas, 

favorecendo a reflexão docente sobre como as crianças aprendem, seus interesses e 

motivações; Valorizar os esforços das crianças na construção do conhecimento, propiciando 

aos docentes momentos adequados para a reflexão coletiva do Projeto Político-Pedagógico; 

Propiciar estratégias diversificadas de ensino utilizando recursos de tecnologia, informação e 

comunicação; Manter um sistema de registro eficiente e eficaz; Ampliar os espaços de 

aprendizagem; Tornar o ensino efetivo e motivador, dando oportunidades para que as 

crianças possam exercer seus conhecimentos, aplicando-os em atividades práticas, uma vez 

que a aprendizagem vivenciada fica mais sólida e duradoura. 

Meta 1:  Promover o sucesso da aprendizagem e permanência da criança na 

instituição. 

Indicadores: Crianças desenvolvendo-se integralmente e frequentando a instituição. 
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Responsáveis: Direção, coordenação e professores. 

Prazo: Durante todo o ano letivo.  

Recursos necessários: Reuniões periódicas de estudo e análise dos dados e 

registros das crianças e do acompanhamento sistemático das ações, durante todo o ano 

letivo. 

11.3 GESTÃO PARTICIPATIVA: abrange processos e práticas que respondam ao 

princípio da gestão democrática. 

Objetivo 1: Favorecer a participação legal e política de pais alunos e comunidade 

escolar nas ações inerentes à gestão escolar promovendo ações que respeitem e acolham as 

crianças e seus familiares. 

Ações: Em reuniões com os pais para assegurar que todos tenham vez e voz para 

expor ideias, sugestões e críticas; Tornar conhecidas as leis, as políticas governamentais 

propostas para a educação e as concepções que norteiam essas políticas; Apresentar e 

disponibilizar os registros escolares para que todos possam consultar quando necessário; 

Estabelecer parcerias buscando oportunidades e articulando-as com os objetivos e as 

atividades do projeto pedagógico;  Compatibilizar as diretrizes do sistema de ensino mais 

amplo e as propostas às necessidades da comunidade escolar. 

Meta 1: Interação com a família e comunidade. 

Indicadores: Famílias parceiras da escola e participativas. 

Responsáveis: Direção, coordenação e professores. 

Prazo: Ocorrerá durante todo o ano letivo, de acordo com o calendário escolar. 

Recursos necessários: eventos, palestras, pesquisas e ações que garantam 

oportunidades iguais de participação para todos os envolvidos. 

 

Objetivo 2: Avançar do plano de uma autonomia garantida pela lei, para uma outra, 

construída a partir de um diálogo dos diversos grupos que a compõem, fortalecendo a 

autonomia da escola.  

Ações: Discutir a possibilidade da escola em organizar o seu trabalho com base em 

suas reais necessidades, lembrando que há instâncias gerais e universais que definem uma 

base curricular que deve ser respeitada; Coordenar o processo de organização das pessoas 

no interior da escola, buscando convergência dos interesses dos vários segmentos e a 

superação dos conflitos deles decorrentes; Abrir espaços e ampliar o nível de participação 

dos vários segmentos da escola; Refletir sobre o contexto social da escola, ressaltando que 
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este está inserido num contexto social mais amplo que deve ser considerado na construção 

do PPP da escola; Valorizar o pluralismo de ideias. 

Meta 2: Construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico. 

Indicadores: Projeto Político-Pedagógico construído e conhecido por toda a 

comunidade escolar. 

Responsáveis: Equipe de gestão, professores, funcionários, alunos e pais. 

Prazo: Definir ações a curto, médio e longo prazo, lembrando que o PPP deve ser 

planejado de forma processual e gradativa. 

 Recursos necessário:  Discussões, verificando a existência de embasamento legal 

para as propostas e a mobilização da comunidade em torno das ações.  

Objetivo 3: Fazer com que a comunidade reconheça a escola como instituição voltada 

não apenas para a transmissão do saber, mas como importante espaço de convivência 

humana onde todos são aprendizes, ampliando a noção de democracia como processo no 

cotidiano da gestão escolar. 

 Ações: Organizar espaços de discussão na escola qualificando estes encontros 

através da análise de dados concretos, como desempenho, frequência, etc...; Conduzir a 

comunidade a outros lócus educacionais, criando influências culturais, como por exemplo: 

desenvolver propostas integradoras e que valorizem a participação da comunidade, produção 

e a cultura local; Promover encontros para troca de experiências ou atividades de lazer entre 

a escola e a comunidade; Promover reuniões comemorativas baseadas em decisões 

compartilhadas com a comunidade; Uso do espaço escolar para reuniões da própria 

comunidade. 

Meta 3: Articular a função social da escola às demandas da comunidade. 

Indicadores: Respeito e acolhimento da comunidade 

Responsáveis: Direção e gestão pedagógica. 

Prazo: Ocorrerá durante todo o ano letivo, de acordo com o calendário escolar. 

Recursos necessários: ações e reuniões envolvendo a comunidade. 

 

11.4 GESTÃO DE PESSOAS: abrange processos e práticas de gestão, visando o 

envolvimento e compromisso das pessoas (professores e demais profissionais, família e 

criança) com o Projeto Político-Pedagógico da Instituição; integração de todos envolvidos no 

processo educacional; desenvolvimento profissional contínuo de clima organizacional; a 

avaliação de desempenho; a observação dos direitos e deveres; a valorização e 

reconhecimento do trabalho escolar. 
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Objetivo 1: Valorizar e reconhecer o trabalho escolar dos docentes, visando o 

envolvimento e compromisso dos mesmos com o PPP.  

Ações: Integração entre os profissionais da escola; Promover ações de formação 

continuada com base na identificação das necessidades dos docentes em consonância com 

o PPP; Desenvolver práticas de valorização e reconhecimento do esforço dos professores no 

sentido de reforçar ações para a melhoria da qualidade de ensino; Promover eventos que 

expressem o trabalho desenvolvido pelo professor e o dignifique perante os colegas e a 

comunidade; Promover dinâmicas e outros momentos de descontração para elevar a 

autoestima e a motivação; Oferecer aos docentes condições para participação nos cursos 

oferecidos pela Secretaria de Educação e demais cursos de extensão, atualização e 

aperfeiçoamento.  

Meta 1: Valorização e capacitação dos docentes. 

Indicadores: Profissionais valorizados, remunerados e com formação continuada. 

Responsáveis: Equipe gestora. 

Prazo: Ocorrerá durante todo o ano letivo  

Recursos necessários: Ações criadas pela escola que favoreçam a formação 

continuada e capacitação. 

Objetivo 2: Auxiliar no processo educacional, de maneira ampla, privilegiando o 

desenvolvimento de todos os alunos. 

Ações: Intervenção e realizações de ações para desenvolver em sala.; Coordenação 

pedagógica e atendimento ao professor; no que se refere ao aprender a ser, aprender a fazer, 

aprender a conviver e aprender a aprender, atuando principalmente no âmbito dos temas 

transversais: ética, cidadania, saúde, meio ambiente e educação sexual. 

Meta 2: Estudo de casos para desenvolver intervenção 

Indicadores: Intervenções que garante a aprendizagem da criança. 

Responsáveis: Equipe gestora, coordenação e professores. 

Prazo: Ocorrerá durante todo o ano letivo  

Recursos necessários: Brinquedos, jogos pedagógicos, fichas de avalição e reuniões 

pedagógicas.  

 

11.5 GESTÃO FINANCEIRA: abrange os processos de planejamento, aplicação e 

prestação de contas dos recursos oriundos de diferentes fontes para garantir a implementação 

de políticas e programas educacionais, de forma participativa e transparente. 
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Objetivo: Gerenciar os recursos financeiros destinados a esta Instituição Educacional 

contemplando as reivindicações da comunidade escolar. 

Ações: Determinar as prioridades de gasto das verbas com os diversos segmentos 

desta Unidade de Ensino; Prestar contas com a comunidade escolar e órgãos fiscalizadores, 

promovendo a transparência na gestão dos recursos financeiros, juntamente com a gestão 

escolar. 

Meta: Manter a instituição funcionando com os recursos humanos e materiais 

necessários para o bom funcionamento da Unidade Escolar e reformas necessárias para 

qualidade do trabalho com os alunos. 

Indicadores: Instituição funcionando e garantindo condições de aprendizagem para 

as crianças, além de proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para os profissionais e 

todos envolvidos no processo educacional.  

Responsáveis: gestão financeira 

Prazo: Ocorrerá durante todo o ano letivo  

Recursos necessários: Verificação periódica dos materiais necessários para o 

desenvolvimento das atividades inerentes ao bom funcionamento da escola, referentes aos 

diversos segmentos estão a contento na qualidade e quantidade. 

 

11.6 GESTÃO ADMINISTRATIVA: abrange os processos de gestão de materiais, da 

estrutura física, do patrimônio, entre outros. 

Objetivo 1: Conscientizar a comunidade escolar da importância do trabalho coletivo 

na conservação do patrimônio escolar, ressaltando a relação entre a organização do ambiente 

escolar e a melhoria das condições de ensino. 

Ações: Racionalizar o uso dos recursos financeiros da escola melhorando a relação 

custo-benefício; Desenvolver projetos de conservação do patrimônio nos quais os discentes 

possam atuar como protagonistas; Fazer levantamento das necessidades de recursos e 

planejamento coletivo do uso dos mesmos; Estabelecer parcerias na conservação do 

patrimônio; Manter registro organizado dos bens.  

Meta 1: Conservar o patrimônio escolar 

Indicadores: Patrimônio escolar conservado e cuidado por todos. 

Responsáveis: Equipe gestora, professores, funcionários, alunos e pais. 

Prazo: Durante todo o ano.  
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Recursos necessários: Verificação periódica da diminuição dos gastos com reparos, 

limpeza, empenho da equipe em manter a escola organizada, participação dos pais, entre 

outros, durante todo o ano letivo.  

Objetivo 2: Organizar o trabalho escolar através do planejamento do uso dos espaços 

e diversos recursos materiais de forma a atender às características do PPP. 

  Ações: Manter informações sobre a relação entre materiais disponíveis e sua 

possível utilização pedagógica; Discutir coletivamente as possibilidades de utilização de 

recursos materiais, até mesmo os mais simples, para a melhoria da qualidade de ensino; 

Gerenciar o uso dos espaços físicos disponíveis a fim de que todos possam utilizá-los com 

qualidade; Promover eventos que envolvam atividades nos mais diferentes espaços 

disponíveis, dando oportunidade à comunidade escolar de conhecer todos os espaços físicos 

da escola. 

Meta 2: Ampliar a utilização dos recursos pedagógicos e espaços disponíveis. 

Indicadores: Trabalho pedagógico organizado e planejado para atender as 

necessidades educacionais das crianças. 

Responsáveis: Equipe gestora, professores, funcionários, alunos e pais. 

Prazo: Durante todo o ano.  

Recursos necessários: Acompanhamento sistemático das ações, por meio de 

relatórios, fichas de controle de retirada de material e uso dos espaços, durante todo o ano 

letivo. 

 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

” Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para crescer.” 

LIMA,2011 

O acompanhamento do Projeto Político-Pedagógico é diário. Cada profissional de 

educação, atuante no Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto registra suas 

percepções sobre as ações propostas, para que em momentos específicos de avaliação ou 

em encontros destinados a avaliação institucional, ao final de cada semestre, esses pontos 

sejam colocados em discussão. Ao final de cada semestre pretende-se aplicar novo 

questionário às famílias, a fim de conhecer o seu grau de satisfação com os serviços 

prestados pela instituição e também avaliar os projetos desenvolvidos durante o ano. A 

aplicação do questionário aos profissionais da educação identifica os aspectos que obteve 

melhora e os que ainda precisam melhorar para o ano seguinte. Estes questionários 

subsidiam as discussões sobre o Projeto Político-Pedagógico que acontece no ano seguinte. 
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Neste sentido, a avaliação torna-se uma categoria central para a organização do 

trabalho pedagógico com a função formativa é a que melhor se adapta ao processo 

democrático de ensinar e aprender.  

A avaliação deve ser formativa, assim como a aprendizagem deve ser significativa. Os 

procedimentos e instrumentos, isoladamente, não definem a função formativa. Para Hadji 

(2001), o que demarca uma avaliação formativa é a intenção de avaliar a fim de garantir que 

o estudante continue no processo, aprendendo. 

 Segundo Bondioli. 2004, avaliação na Educação Infantil busca responder se e quando 

os objetivos, diretrizes e qualidade se têm efetivado a contento. Tenciona, portanto, cotejar a 

educação ofertada e os parâmetros indicadores de qualidade. A qualidade, embora seja um 

termo polissêmico, pode encontrar amparo se for negociada entre os envolvidos. 

Nessa linha, a coerência entre o Projeto Político-Pedagógico da instituição 

educacional, o Currículo praticado e a observância aos espaços promotores da qualidade 

tornam possíveis uma avaliação que seja qualitativa e, sobretudo, reveladora do processo e 

do alcance da função social do Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto. 

A coordenação pedagógica e, sobretudo, o Conselho de Classe são, por excelência, 

espaços privilegiados para pensar, planejar, avaliar, avaliar-se e promover o encontro dos 

processos de ensinar e aprender com o alcance da desejada qualidade. 

A família e o Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto envolvidos 

nesse processo encontram-se amistosamente nos espaços do Conselho de Classe e nas 

reuniões com os responsáveis, a fim de assegurar com lisura, transparência e ética a 

realização da avaliação. Esses espaços são momentos de estímulo para crianças, famílias e 

profissionais. 

 A autoavaliação é praticada pelo Instituto Educacional Dom Leolino e Irmã Cecília 

Luvizotto com a participação de todos os sujeitos que nela atuam, assim como os 

pais/responsáveis e pessoas da comunidade que colaboram para o desenvolvimento das 

atividades. É uma avaliação do trabalho da instituição educacional por ela mesma, praticada 

de forma participativa. 

A pesquisa de satisfação é uma ferramenta de avaliação que proporciona uma 

mudança no atendimento fortalecendo o trabalho da instituição educacional e reconhecendo 

as ações com êxito e as que necessitam de melhoria. 

A finalidade básica da avaliação é servir para tomar decisões educativas, para 

observar a evolução e o progresso da criança e para planejar se é preciso intervir ou modificar 

determinadas situações, relações ou atividades na aula. A avaliação que caminha nesse 
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sentido poderá produzir informações para aqueles que, ao avaliar, também aprendam. Para 

Villas Boas (2008), a avaliação é formativa e também informativa, porque retroalimenta o 

processo de ensino e de aprendizagem. 

Sendo assim, a avaliação institucional acontece das seguintes formas:  

o Planejamento mensal para acompanhamento contínuo das atividades, 

avaliação do trabalho que está sendo executado e as possíveis alterações e ajustes;  

o Avaliação periódica do trabalho realizado;  

o Avaliação pedagógica do semestre, de acordo com o Calendário Escolar. 

 

13. PROJETOS ESPECÍFICOS 

Os projetos bimestrais são elaborados anualmente com o objetivo de promover ações 

educativas devidamente planejadas, efetivas e aberta ao processo avaliativo pela equipe 

pedagógica e aos seus gestores, tendo como culminância a realização de uma exposição, 

feira, mostra ou apresentação, que envolve toda a comunidade escolar.  

Os espaços e a rotina da instituição educacional proporcionam várias experiências e 

contato com muitas linguagens, aliados ao cuidado, a segurança, o conforto e a saúde. 

Os projetos são flexíveis e podem sofrer alterações, conforme a demanda do ano 

letivo. 

 Projeto – “A essência das virtudes” 

Introdução: 

Sabemos que é na Educação Infantil que a criança desenvolve de modo intenso as 

primeiras ferramentas para o convívio social, tem as primeiras noções de valores morais e 

aprimora suas capacidades cognitivas e motoras. 

E o projeto “A essência das virtudes” irá propiciar o desenvolvimento de valores 

indispensáveis à formação humana oportunizando a criança diferentes situações lúdicas, para 

que através da convivência em grupo possa desenvolver a sociabilidade, autonomia, 

cooperação, respeito e solidariedade.  

As Virtudes como honra, honestidade, coragem, fidelidade, amizade, também devem 

ser estimuladas e exploradas para que nossas crianças percebam que estes valores devem 

estar presentes em todos os momentos da vida. 

E através dos sentimentos de amor, justiça, solidariedade e prazer, razão que 

justificam ou motivam as ações, partindo do princípio dos direitos humanos. A escola deve 

repassar uma cultura de valores, reforçar de maneira acentuada a participação dos mesmos 

para serem mais protagonistas; enfatizar que os objetivos de aprendizagem escolar são um 
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dos melhores dinamismos da formação pessoal; trabalhar a identidade dos alunos fazendo 

com que eles se reconheçam como um ser social em direitos e deveres, tornando-se cidadãos 

capazes de conviver harmonicamente com as diferenças e respeitando os limites da 

convivência social. 

Os valores são desenvolvidos na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 

nas escolas, nas manifestações culturais, nos movimentos e nas organizações sociais, é uma 

questão fundamental da sociedade atual, imersa numa rede complexa de situações e 

fenômenos que exige, a cada dia, intervenções sistemáticas e planejadas dos profissionais 

da educação. 

Segundo Jean Piaget, estudioso biólogo suíço, “o estudo do juízo moral, utilizar-se-ia 

de análises das "regras do jogo social", na medida em que "toda moral consiste num sistema 

de regras, e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo 

adquire por essas regras" (Piaget, 1932/1994, p. 23). Acredita também que é 

da afetividade que surgem os valores. Em outras palavras, o investimento afetivo que a 

criança realiza nas trocas interpessoais se traduz por uma valorização às pessoas, a si próprio 

e às ações realizadas. 

Historicamente, a escola foi escolhida pelo Estado e pela família como o melhor lugar 

para o ensino–aprendizagem dos valores, de modo a cumprir, em se tratando de educação 

para a vida em sociedade, a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho. 

Resgatar valores de convivência, coletividade, responsabilidade, preservação do meio 

ambiente e patrimoniais públicos contribuirá para conscientizar toda a comunidade escolar a 

praticar ações voltadas para a cidadania que perpetuarão até a vida adulta tornando o mundo 

um lugar mais justo e fraterno. 

Segundo Subirats (2003, P.76), a comunidade-escola deve ser entendida como um 

lugar em que são trabalhados modelos culturais, valores, normas e formas de conviver e de 

relacionar-se. É um lugar no qual convivem gerações e também um lugar de mudança. 

Sendo assim, caberá às instituições de ensino a missão, por excelência, de ensinar 

valores no âmbito do desenvolvimento moral dos educandos, através da seleção de 

conteúdos e metodologias que favoreça temas transversais, presentes no currículo e proposta 

pedagógica, utilizando-se, para tanto, de projetos interdisciplinares de educação em valores 

aplicados em contextos determinados, fora e dentro da escola.  

Objetivo geral: Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis à formação 

humana oportunizando ao estudante diferentes situações lúdicas, para que através da 
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convivência em grupo possa desenvolver a sociabilidade, autonomia, cooperação, respeito e 

solidariedade. 

Objetivos específicos: 

 Oportunizar momentos lúdicos e de socialização para que através da 

convivência em grupo possa desenvolver a autonomia, cooperação, respeito e a 

solidariedade.  

 Estimular a expressar dos sentimentos e emoções, bem como seus pontos de 

vista com clareza.  

 Oportunizar a hábitos de colaboração, de partilha e respeito ao outro. 

  Estimular atitudes de respeito pelo “Eu” e pelo “Outro” e pelo meio ambiente, 

afim de estabelecer uma relação harmoniosa.  

 Valorizar e participar de brincadeiras, demonstrando atitudes de amizade, 

cooperação e respeito, visando o bem estar do grupo. 

  Transmitir valores como autoestima, paz, respeito às diferenças, amor ao 

próximo, amizade e solidariedade, visando contribuir na formação do caráter da criança.  

  Conhecer e vivenciar os valores estabelecidos na proposta pedagógica. 

  Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis à formação humana.  

 Intensificar o trabalho de valores, consciente do papel social da escola, 

oportunizando as reflexões e atitudes que visem o bem estar de todos. 

  Compreender a necessidade de conviver com as pessoas, adotando atitudes 

de respeito. 

  Melhorar o comportamento na sala de aula, criando regras de convivência e 

dinâmicas que possibilitem a boa interação entre as crianças.  

 

Desenvolvimento: 

O projeto será desenvolvido principalmente tratando da abordagem temática como 

disciplina, bom exemplo dos profissionais, das condutas, destacando as virtudes, do trabalho, 

da honestidade, do altruísmo e da coragem. 

A escola, principalmente através de seus professores e monitores, deverá imprimir 

valores nas vivências com os seus educandos, através de recomendações do que considera 

correto, justo e ideal para a prática de valores.  

 Nas rodas de conversa trazer relatos de experiências, ajuda ao outro, literaturas 

infantis (fábulas e contos) sobre a temática, reportagens, criação de mascotes, brincadeiras e 

jogos pedagógicos, canções coerentes com o tema. Construção de murais e da árvore dos 
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valores, pesquisas e construção de textos coletivo. Realização de dinâmicas, dramatizações, 

histórias, registros através de desenhos e confecção de livrinhos.  

Cada bimestre as turmas se organizarão para trabalhar os temas de forma lúdica e 

com culminância envolvendo exposição par a comunidades escolar. 

 1ºbimestre: Amizade, convivência, autonomia, combinados, solidariedade e partilha. 

 2ºbimestre: Respeito mútuo, diálogo, gentileza, dignidade, tolerância, cooperação e 

gentileza. 

3º e 4º bimestre: Responsabilidade, igualdade, justiça, união, esperança, fé e paz.  

Recursos: Livros de histórias, vídeos, imagens e gravuras de jornais e/ou revistas, 

mídias, dinâmicas, músicas, almofadas, balões, giz de cera, lápis de cor, folhas coloridas, 

colas coloridas, barbante e cola. 

Avaliação:  A avaliação acontecer por meio da participação e observação dos alunos 

frente aos conhecimentos vivenciados, em um processo contínuo, formativo e processual da 

aprendizagem. 

 

 Projeto – “No Céu, na Terra e no Mar Bicho em todo lugar” 

Introdução: 

Os animais têm uma grande importância no contexto infantil, pela sua presença 

através de histórias, desenhos animados e por todos os lugares da vida por onde andam e 

levam a criança a possuir um caráter de identificação de suas vivências pessoais e sociais.  

Toda criança gosta de conviver com um animal, seja em casa, nos momentos de 

contação de história, ou até mesmo nas brincadeiras entre os colegas, despertando a 

curiosidade ligada ao seu cotidiano, um interesse natural que facilita a compreensão e a 

valorização da vida de cada ser existente. 

Segundo Katia Smole, (2000.p.15), as crianças exploram o mundo de forma 

sinestésica, mesclando percepções assimiladas nas interações com os outros e com os 

espaços. E com essas mediações, aos poucos, as crianças vão compreendendo essas 

relações e interagindo com o mundo. Sendo assim, instigar a curiosidade da criança é ainda 

a melhor forma de despertá-la para o saber. 

O tema tem por necessidade mostrar a importância de trabalharmos o respeito e o 

cuidado que devemos ter com os animais promovendo interesse e curiosidade nas crianças, 

pois a construção deste conhecimento também é uma das condições necessária para que as 

crianças possam aos poucos desenvolver atitudes de respeito e preservação a vida e ao meio 

ambiente.  
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Com esse projeto, o professor pode explorar a necessidade da adoção de um animal 

doméstico, para que ele tenha uma vida saudável, com cuidados especiais na sua saúde, 

alimentação e abrigo, além do respeito com os animais, que são seres vivos importantes para 

o nosso planeta e para o homem, como componentes da Natureza. 

Objetivo geral: Ampliar o conhecimento sobre os animais, bem como suas 

características através de pesquisas, propondo conversas e proporcionando a construção e 

conscientização do cuidado com o meio ambiente. 

Objetivos específicos: 

• Conhecer e nomear os animais; 

• Desenvolver a coordenação motora, a percepção visual, orientação espacial e 

outros importantes conceitos nesta faixa etária; 

• Possibilitar a linguagem oral através da interação com os amigos; 

• Desenvolver o raciocínio e a criatividade; 

• Oportunizar a participação em atividades que envolvam jogos e brincadeiras, 

pintura, recorte e colagem, canções, dentro do tema proposto; 

• Conhecer características comuns e diferentes entre animais; 

• Participar ativamente das atividades propostas, desenvolvendo a consciência 

ecológica; 

• Ampliar o vocabulário ao ouvir e recontar histórias; 

• Reconhecer os animais como seres vivos, respeitando, valorizando e 

protegendo-os. 

• Refletir sobre o risco de extinção dos animais, conscientizando-as a participar 

dos cuidados com nosso Planeta. 

• Saber distinguir os animais selvagens e os domésticos. 

• Distinguir diferentes formas e tamanhos de animais, lembrando seus nomes e 

sons vocais. 

• Conhecer as diversidades entre os animais como: locais onde vivem (habitat), 

sua alimentação, seus hábitos e outras peculiaridades relativas a cada espécie. 

•  Conhecer a importância da correta alimentação dos animais para a 

manutenção da sua saúde. 

• Reconhecer as utilidades dos animais para os seres humanos. 

Desenvolvimento: 

O projeto será trabalhado com diversas estratégias, como: livros de histórias sobre 

animais, excursão ao Zoológico, filmes, brincadeiras, vídeo, músicas, ritmo, usando palmas e 
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alguns instrumentos de bandinha, expressão corporal e gestual na imitação dos animais, 

dramatização e pequenas peças de teatro, pesquisas na internet, desenhos, modelagem com 

massa e/ou argila, maquetes, pinturas, recorte e colagem, dobraduras, jogos, poesias, 

adivinhações, construção de exto coletivo, bingo sonoro dos animais, Confecção de mascote, 

construção com a participação dos pais do cavalo de pau,  pintura com tinta em painel externo; 

pintura com tinta e colagem;  confecção de luva para dramatização da histórias, jogo da 

memória, visita de um animal de pelúcia na casa de cada criança, contendo o livro de registro;  

baú  mágico; piquenique; confecção de um tapete de animais; pintura com as digitais (animais 

do jardim) e confecção do álbum de animais. 

O projeto será desenvolvido durante o terceiro bimestre. Cada professora priorizará os 

objetivos específicos de acordo com a faixa etária atendida. Nas coordenações serão 

acordadas as estratégias para atendar as crianças durante a semana e priorizando cada 

campo de experiência. 

Recursos: Tintas, pincéis, lápis de cor, giz de cera, cola, tesoura, Livros de histórias 

infantis, Material reciclado ou sucata, revistas e jornais, massa de modelar, vídeos, CD, tv, 

DVD, computador, jogos, bingo impresso com as imagens dos animais, ônibus, autorização 

da família, folhas coloridas, animal de pelúcia, baú, TNT e luva de tecido. 

Avaliação: Durante todo o projeto os alunos serão avaliados mediante a observação 

constante do professor. Como instrumento de avaliação podemos observar ainda, os aspectos 

comportamentais, relacionamento com colegas e professor, capacidade de cooperação, 

interesse, atenção, participação e envolvimento nas atividades. 

 

 Projeto - “Contando e encantando com histórias” 

Introdução: 

Percebemos que a realidade atual vem afastando cada vez mais nossos alunos do ato 

de ler e a família do contexto escolar. Fatos decorrentes de vários fatores e como meta a 

escola procurará resgatar o valor da leitura, como ato de prazer e requisito para emancipação 

social e promoção da cidadania.  

“Através da leitura o ser humano consegue se transportar para o desconhecido, 

explorá-lo, decifrar os sentimentos e emoções que o cercam e acrescentar vida ao sabor da 

existência. Pode então, vivenciar experiências que propiciem e solidifiquem os conhecimentos 

significativos de seu processo de aprendizagem.” 
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Neste sentido, o projeto “Contando e encantando com histórias” propiciará ao 

educando e a sua família momentos que possam despertar neles o gosto pela leitura, o amor 

ao livro, a consciência da importância de se adquirir o hábito de ler.  

Sabemos que o aluno deve perceber que a leitura é o instrumento chave para alcançar 

as competências necessárias a uma vida de qualidade, produtiva e com realização. 

As histórias contribuem para que a criança entre em contato com diversos modos de 

ver e sentir o mundo. Segundo Cademartori (2010), é através da história que a dimensão 

simbólica da linguagem é experimentada em conjunção com o imaginário e o real. Ao se 

identificar com as histórias ou com os contos de fadas a criança passa a querer ouvi-la várias 

vezes por se identificar com a personagem ou com algo semelhante ao que vive naquele 

momento, sendo este um motivo para se trabalhar histórias que abordam temas do cotidiano 

como morte, laços familiares desfeitos e outros conflitos que falam de desenvolvimento. 

 O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) salienta a 

importância de diversas situações de leitura para o domínio da linguagem, assim tornando o 

momento das histórias como procedimento pedagógico para a percepção da função social 

que a leitura, o livro e as histórias têm na facilitação da compreensão do meio oral e escrito. 

O livro é um instrumento de recreação e entretenimento para as crianças, além de fonte 

inesgotável de formação e conhecimento através dos momentos de contar histórias. 

Objetivo geral: Estimular o gosto e o interesse pela leitura através de história infantil 

proporcionando momentos com a hora do conto, manipular livros, revistas, jornais e gibis e 

confecção de livros.   

Objetivos específicos: 

• Estimular a criação e integração literária com a família; 

• Experimentar as diferentes sensações literárias no caminho sensorial; 

• Criar com a família uma história e apresentar com recursos e adereços para os 

colegas; 

• Desenvolver movimentos para descobrir pistas e chegar ao tesouro literário; 

• Apreciar com a família as obras e projetos criados pelas crianças; 

• Confrontar realidade e fantasia; 

• Aguçar o prazer pela leitura; 

• Desenvolver a linguagem oral e a capacidade de ouvir; 

• Organizar ideias e pensamentos; 

• Ampliar o vocabulário e estimular a criatividade; 

• Participar de atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções 

que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outros grupos. 

•  Observar os papeis sociais e imitar por meio do próprio corpo nas brincadeiras 

de faz de conta.  
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•  Manusear texturas ásperas, macias, enrugadas, lisas, de diversos materiais.  

•  Manusear livros de diferentes tamanhos e materiais.  

•  Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando 

ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o livro e virar as 

páginas). 

Desenvolvimento: 

O projeto será desenvolvido primeiramente no espaço escolar e depois se estenderá 

ao espaço familiar. Nas rodinhas, proporcionar conversa informal, troca de ideias e análise de 

conhecimentos prévios sobre as histórias infantis apresentadas; apresentar livro para os 

alunos manusearem e conhecerem a história; dramatização e registro feito pelas crianças 

através de desenho e oralmente; listar os personagens com as suas características; 

confeccionar fantasias e propor o reconto; construção de texto coletivo; apresentar trava-

língua, adivinhações, lendas, parlendas; modelar os personagens com massinha e argila; 

construir livros com as histórias trabalhadas; apresentar autor, ilustrador sempre que contar 

uma história utilizando os livros; construir painéis e mural sobre os temas trabalhados; fazer 

pinturas e recortes com os personagens; construir personagens com material alternativo; 

jogos e brincadeiras envolvendo a literatura; promover um feira literária com as exposições 

dos trabalhos construídos ao longo do bimestre, paralelo a exposição acontecerão momentos 

de interação entre pais e alunos direcionados pelos professores incentivados a criarem o que 

de melhor a escola pode oferecer e o que a família pode contribuir para o desenvolvimento 

de cada criança; com auxílio de recursos e diferentes materiais as professores e monitoras 

contarão uma história sensorial que irá despertar a imaginação e os sentidos, além de 

estimular a criatividade e o gosto pela arte; construir um convite para as famílias com 

intervenção das crianças para contar histórias na  feira literária, no espaço preparado 

especialmente para esse momento, as famílias poderão se caracterizar, usar adereços, levar 

um painel e outros recursos. A equipe desenvolverá uma serie de pistas e desafios 

envolvendo a literatura para a família executar e descobrir onde se encontra o baú literário, a 

família deverá ficar atenta e unida para que consiga chegar ao objetivo da proposta. As 

famílias poderão além de prestigiar os trabalhos, serem protagonistas do processo literário.  

Recursos: Tintas, papéis, baú, papelão, som, areia, frutas, aromas, folhas, galhos, 

água, ventilador, algodão, esponjas, vendas para os olhos e imagens de paisagens. 

Avaliação: Durante todo o processo de construção e interação realizaremos uma 

avaliação contínua, participativa, diagnóstica, formativa, investigativa e interdisciplinar da 

aprendizagem pautadas não só na vivência do aluno, mas também nas devolutivas das 

propostas direcionadas para a família.  
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E os projetos específicos são adequados as necessidades da turma e interdisciplinares 

dando sentidos para os estudantes, valorizando o planejamento curricular, as aprendizagens, 

o desenvolvimento e sua cidadania, contemplando os campos de experiências e 

estabelecidos pela SEEDF, são eles: 

 Plenarinha da Educação Infantil: IX – Musicalidade das Infâncias: de cá, 

de lá, de todo o lugar. 

Objetivo: promover a escuta atenta, sensível e intencional às crianças acerca de suas 

necessidades e interesses e, para que elas possam anunciar sua visão de educação e de 

mundo, expressando como compreendem a realidade que as envolve" (DISTRITO FEDERAL, 

2018, p. 9).   

  Cronograma: 

- 1º Dia de Formação da Educação Infantil 07 de abril 2021;   

- Plenarinhas Locais junho e julho;  

- Plenarinhas Regionais agosto e setembro; 

- Plenarinha Distrital semana de 18 a 22 de outubro (dia a definir, organização e 

proposta feita pela DIINF); 

Ações implementadas: 

• Explorar diferentes fontes sonoras: o corpo (voz/ canto, estalos, passos, 

palmas, onomatopeias, dentre outros); natureza (sementes, madeira, folhas, cascas, pedras 

de diferentes formas e tamanhos, dentre outros); objetos 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); 

• Expressar sensações e ritmos por meio de movimentos corporais associados 

a diferentes sons; 

• Participar e ampliar os movimentos pela utilização de diferentes modalidades 

de dança; 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como: em frente, 

atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, entre outros, ao se envolver em brincadeiras e diferentes 

atividades; 

• Movimentar o corpo de diversas maneiras em espaços amplos em circulação 

livre; 

• Participar e criar situações que envolvam movimentos com outras crianças e 

com adultos; 
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• Reconhecer e fazer uso de gestos, movimentos e ritmos corporais para 

comunicar suas necessidades, intenções, de modo a desenvolver sua independência; 

 

• Conhecer e participar de danças folclóricas (quadrilhas, brincadeiras de roda, 

brincadeiras cantadas etc.); 

• Participar e compartilhar situações que desafiem os limites e as 

potencialidades corporais; 

• Interpretar canções individual e coletivamente; 

• Expressar-se musicalmente de modo livre e direcionado por meio do canto, em 

variados momentos do cotidiano; 

• Participar de atividades com músicas usadas como fundo para a formação de 

repertório de memória e realização do trabalho corporal livre; 

• Vivenciar brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e outras 

possibilidades da cultura popular; 

• Desenvolver de maneira lúdica, noções matemáticas de alto/baixo, 

comprido/curto, maior/menor, muito/pouco, grosso/fino, largo/fino, largo/estreito, pesado/leve, 

longe/perto, quente/frio, rápido/devagar, dia/noite; 

• Participar de atividades com músicas usadas como fundo para a formação de 

repertório de memória e realização do trabalho corporal livre; 

• Vivenciar brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e outras 

possibilidades da cultura popular; 

• Rodas de música com cantigas de roda; 

• Estimular a linguagem oral por meio da música; 

• Desenvolver a atenção e a concentração; 

• Brincadeiras que envolvam música; Que som é esse? Atividade de 

reconhecimento sonoro, com barulho da chuva, trovões, buzinas de carros, latido de cachorro, 

canto, dos pássaros e outros; 

• Utilização de gestos para cantar expressando se livremente; 

• Exploração da linguagem corporal; 

• Utilizar a música na rotina escolar. Exemplos: bom dia/boa, 

tarde/chamadinha/lavar as 

mão/lanche e etc...; 

• Construção de instrumentos musicais utilizando materiais reciclados; 
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• Estimular a interação social por meio da música; 

• Estimular o desenvolvimento da expressão corporal; 

• Exposição das atividades desenvolvidas e registro das atividades; 

• Brincadeiras de roda com músicas populares; 

• Desenvolver de maneira lúdica as noções matemáticas. 

• Convidar um membro da família para participar dos momentos de contação de 

história e/ou uma novidade para a turma sobre as tradições e culturas (Folclore), resgatando 

as músicas folclóricas. 

• A instituição irá realizar a Plenarinha local no final de julho com exposição e 

apresentação dos trabalhos que as crianças confeccionaram durante o ano. 

  

 Projeto:  O brincar como direito dos bebês e das crianças 

Objetivo: Desenvolver ações que propiciem o direito ao brincar dos bebês, crianças 

bem pequenas e crianças pequenas, bem como, o eixo integrador Brincar e Interagir na 

organização do trabalho pedagógico. 

Cronograma: 

- 1º Webinar de lançamento do Projeto 12/05; 

- 2º Webinar do Projeto 11/08 - Semana do Brincar 24/05 a 28/08 (momentos que 

precisam promover mais efetivamente o brincar); 

- Semana Distrital da Educação Infantil 23/08 a 27/08 (momentos que precisam 

promover mais efetivamente o brincar com músicas e brincadeiras folclóricas. 

Ações implementadas: 

• Roda de conversa sobre brincadeiras, questionamento com as crianças sobre 

brincadeiras que elas conhecem e que mais gostam;  

• Apresentação e reconto do livro folclorices de brincar, desenhos dirigidos sobre 

as obras e ilustrações de Ivan Cruz, oficina de brincadeiras lúdicas; confecção de jogos de 

tabuleiro;  

• Confecção de brinquedos utilizando materiais recicláveis; circuitos de 

psicomotricidade; apresentação teatral utilizando as cantigas de roda e desenho com gelo; 

• Brincadeiras com adivinha, gincana das texturas e cores, brincadeiras com 

lençol, brincando com fita adesiva, fazer pista de fita adesiva no chão e deixar a criança 

explorar como se tivesse em um carrinho. Pode usar curvas, retas e túneis, pode fazer linhas 

de zigue-zague no chão e pedir para as crianças andarem em cima das retas, círculos e etc. 
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 Projeto Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, 

brincar e interagir.  

Objetivos: Incentivo ao protagonismo e à autonomia da criança nos momentos de 

alimentação, de organização dos objetos pessoais e de higienização (das mãos, escovação, 

banho diário, desfralde etc.); 

Promoção de reuniões das equipes gestoras (diretor e coordenador - contém comigo) para 

apoiar e/ou orientar a execução das ações pedagógicas, tendo em vista o melhor atendimento 

das crianças e familiares com as atividades propostas. 

Cronograma: 

- Projeto em parceria – DIINF/DIAE – UNIEB/UNIAE, enviado por e-mail enviado em 

10/05/2021 - Circular nº 21/2021 - SEE/SUGEP Brasília-DF, 29 de abril de 2021 e Memorando 

No 78/2021 - SEE/CRE SS. 

- Guia será revisado e lançado em um Webinar no 2º Dia de Formação da Educação 

Infantil, que será no dia 30/06 (quarta-feira). 

Ações implementadas: 

• “Educação Nutricional”: Atividades lúdicas (jogos, brincadeiras, leituras, 

dinâmicas, etc.) que trabalham o tema alimentação saudável, favorecendo o contato com 

comida de verdade. 

• “Elaboração de Cardápios”: Elaborar cardápios saborosos e 

nutricionalmente adequados para a faixa etária, respeitando as diversas patologias 

alimentares de cada criança, desde que tenha comprovação médica. E claro, proporcionar 

variedade de alimentos conforme verba e doações disponíveis. 

• “Avaliação Antropométrica”: Avaliar e monitorar peso e altura dos alunos. 

Os resultados verificados são todos avaliados e entregue com observações para os pais. 

• “Oficinas Culinárias”: Criação, preparo e degustação de receitas saudáveis 

que promovem o contato sensorial com os alimentos, além de trabalhar diversos aspectos de 

uma alimentação saudável. 

• “Materiais Educacionais”: Produção de receitas/textos sobre alimentação 

saudável para as famílias.  

• “Cantina/Merenda escolar segura”: Procura seguir todos os requisitos 

básicos de Boas Práticas e de Procedimentos Operacionais padronizados, a fim de garantir 

uma boa alimentação saborosa, qualitativa e segura com os protocolos da vigilância sanitária. 
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• Palestras com a família sobre o tema desenvolvimento infantil, alimentação 

saudável e pertinentes a relação família-escola. Propor um café da manhã, chá da tarde com 

a família. Momentos de descontração e avaliação das atividades do projeto. 
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