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APRESENTAÇÃO  

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

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

Educação Nacional (Lei n° 9.394/96), a Constituição Federal Brasileira, o Estatuto da 

criança e do adolescente (ECA), os Parâmetros Curriculares Nacionais, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil em articulação com o Currículo em 

Movimento do Distrito Federal para a Educação Infantil 2ª edição/2018, Diretrizes de 

Avaliação Educacional: Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala (2014-2016), BNCC 

(Base Nacional Curricular Comum), Declaração Universal da Criança (1959), a Convenção 

dos Direitos da Criança (1989), Resolução Nº02/2020 Conselho de Educação do Distrito 

Federal, Manual de Orientações pedagógicas para o atendimento remoto da Educação 

Infantil, bem como as Orientações Pedagógicas para as Instituições Educacionais Parceiras 

que ofertam Educação Infantil. 

 Com base na resolução Nº02/2020, no artigo 33 a educação infantil compõe a primeira 

etapa da educação básica, é direito da criança de até 5 (cinco) anos de idade e cumpre as 

funções indissociáveis de educar, brincar  e cuidar  

 Este Projeto Politico Pedagógico – PPP foi elaborado coletivamente e de modo 

reflexivo, no qual considerou-se a realidade da comunidade onde a instituição está 

geograficamente localizada, priorizando melhorias na qualidade de ensino social ofertado às 

crianças matriculadas na Educação Infantil. 

 Além dos documentos supracitados, para a orientação da prática pedagógica foram 

aplicados questionários google forms, dinâmicas, tanto individual como coletiva, com o 

propósito de colher informações sobre o contexto da escola e da comunidade. Tais 

ferramentas foram fundamentais para refletirmos questões como inclusão, autonomia, 

solidariedade e diversidade, dialogando com a realidade da família, da filiação socioafetiva e 

suas peculiaridades. Dentro desta esfera, espera-se uma contextualização e maior 

participação da comunidade escolar, para um melhor desenvolvimento integral da criança.  

São processos construídos dentro das diversas relações sociais existentes na instituição, 

portanto, incentiva-se a participação familiar e a ressignificação da relação entre professor e 

criança e elaboração em fazer acontecer de fato ―o direito de todos a uma educação com 

qualidade social‖. 

 O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família (CCEISF), prioriza um 

atendimento com base na Educação Integral e em tempo integral garantindo experiências 

de aprendizagens, bem como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à 
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dignidade, à brincadeira, à convivência e a interação com crianças de diferentes faixas 

etárias e com adultos. Diante de sua característica confessional católica baseada em seus 

objetivos, pautados na construção do respeito à pluralidade Cultural, no cuidar do próximo, 

respeitar e exercer a solidariedade com o próximo, contribuindo para o seu desenvolvimento 

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

com parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF).  

 A base metodológica que sustenta a proposta ora apresentada está sintetizada nos 

ideais dos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) cujos aportes teórico-metodológicos 

estão pautados na Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural, por uma 

aprendizagem que se dará por meio das relações sociais, que visam o desenvolvimento das 

potencialidades criativas e transformadoras do ser humano, na diversidade e nos propósitos 

de uma escola inclusiva, que se caracteriza por não segregar e/ou discriminar as crianças 

sob qualquer pretexto e, por estar, constantemente se aprimorando para atender as 

necessidades educativas de todos os aprendizes. Assim sendo, enquanto uma escola 

INOVADORA precisa refletir como educar, cuidar, interagir e brincar, na Educação Infantil, 

auxiliando no desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento da criança 

em relação a si e ao mundo, num movimento contínuo de aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a conviver e aprender a ser. 

 Desta forma, essa proposta pretende atuar e orientar os funcionários e comunidade do 

Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família, quanto aos procedimentos 

essenciais na sua ação educativa. A intenção é que este trabalho represente uma 

consistente e significativa contribuição a todos os envolvidos na Educação Infantil. Para 

tanto, esta proposta apresenta sucintamente a história e realidade desta instituição, bem 

como a metodologia de ensino escolhida, sua organização e estrutura física para acolher as 

crianças, as famílias e os profissionais que atuam.  

No ano de 2020 com base a determinação do Governo do DF e suspensão das aulas como 

medida de enfrentamento do Covid-19, frente a esse cenário onde ocorreu várias mudanças 

na rotina, hábitos e posturas. As aulas iniciaram presencialmente e posteriormente na 

Modalidade remota, através da plataforma Google Classroom/ Educa em casa DF, com a 

proposta da Tríade (TV, Plataforma e). Para o ano de 2021, deu início com o uso das TICs 

no Ensino remoto. A equipe e a instituição deram continuidade ao trabalho seguindo os 

documentos norteadores da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Atualmente a 

instituição se encontra na modalidade remota por força dos decretos relacionados abaixo: 

 N41.849 de 27 de fevereiro: 
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"Art. 2º Ficam suspensos até o dia 15 de março de 2021, no âmbito do 

Distrito Federal, todas as atividades e estabelecimentos comerciais, 

inclusive: 

[...] 

III - atividades educacionais presenciais em todas as creches, 

escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública 

e privada; " 

 41.913 de 19 de março: 

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

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

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

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

de 2021. 

Nesse momento pandêmico foi solicitada a participação dos pais e ou responsáveis 

como contribuição na reelaboração deste documento, através do questionários 

google forms. As respostas fundamentaram em uma tabulação onde contribuiu para 

avaliar e sugerir possíveis mudanças que se fizessem necessárias. Com as crianças 

foram realizados questionário com questões objetivas e com imagens de acordo 

com a plataforma, vídeos e atividades desenvolvidas ao longo do semestre. E a 

participação da criança se deu no Conselho de Classe, onde foi possível verificar o 

grau de satisfação. 

Seguem abaixo as tabulações referentes à pesquisa de satisfação interna 

realizada com os pais no ano de 2020 na modalidade remota.  
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1. HISTORICIDADE: ORIGEM, NATUREZA E CONTEXTO DA 
INSTITUIÇÃO.  

  

A OAPNB – Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi, entidade filantrópica fundada 

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

conta com uma diretoria formada por pessoas comprometidas e participantes da 

comunidade Católica da Paróquia São Sebastião – Gama/DF, com sede à Quadra 12 AE 01 

Setor Leste – Gama/DF. 

A Entidade mantém 03 (três) Centro de Convivência e Educação Infantil, uma no 

Gama/DF e duas em Santa Maria/DF. A fundação da Unidade II, creche em Santa Maria 
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surgiu em 1º de abril de 1996, para crianças de faixa etária de 2 a 5 anos.  A partir do ano 

de 2009, a creche passou a ser denominado Centro de Convivência e Educação Infantil 

Sagrada Família, localizada no Setor Sul Comércio Local 103, Lote F, Área Especial – Santa 

Maria – DF.  

O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família destina-se à prestação 

de serviços educacionais a clientela local de Santa Maria/DF, em período integral, com o 

intuito de oportunizar as crianças uma educação adequada e de qualidade, direcionada aos 

valores cristãos e de boa convivência.  

A instituição firmou convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Transferência de Renda (SEDEST) no período de 2000 a abril de 2010 com atendimento 

integral as crianças. Priorizava o atendimento do cuidar e das atividades socioeducativas 

dirigidas por monitores e auxiliares de sala. Em 2009 a instituição firmou convênio com a 

Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) o qual trouxe muitos benefícios no 

aspecto físico, pedagógico, com contratação de recursos humanos qualificados, bem como 

aperfeiçoamento profissional, acompanhamento nutricional e ampliação de meta.  

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

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

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

parceria foi crucial para aprimoramento e continuidade do atendimento de qualidade para a 

comunidade local. 

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

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

Senhor Luiz Gonzaga da Silva, até dezembro do respectivo ano. Em 1° de janeiro de 2015 é 

empossado o Senhor Antônio Carlos Nogueira Gomes, como o novo Diretor Presidente. 

Após a entidade passa a ser chamado de Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi - 

OAPNB, em homenagem ao Fundador.  
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São 12 salas de aulas com espaço adequado para atender um quantitativo de 23 (vinte e 

três) alunos; 10 banheiros infantis, 05 banheiros adultos e 01 banheiro para pessoas com 

necessidades especiais (PNE); pátio coberto; Solário; refeitório; lavanderia; cozinha; sala de 

coordenação; Secretaria; sala de Serviço de Orientação Educacional (SOE); 01 depósito 

para materiais de limpeza, 01 depósito para material didático e 01 depósito gêneros 

alimentícios e sala da direção.  

A creche atende em período integral 276 crianças matriculadas, sendo 132 no Maternal I na 

faixa etária de 1 ano e 7 meses a 02 anos; e 144 Maternal II com crianças na idade de 3 

anos a 11 meses a 4 anos, sendo do sexo feminino e masculino, de acordo com a 

enturmação do ano 2021 juntamente com Plano de trabalho. 

A 1. Dados da Mantenedora 
 

A.1 – Mantenedora Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi 

A.2 – CNPJ 33.523.945/0001-47 

A.3 – Endereço Qd. 12, AE n° 01, Setor Leste. Gama- DF 

A.4-Telefone/Fax/E-mail 3032 6776 / 3384-4973/ oasas@brturbo.com.br  

A.5 – Data da fundação  27 de julho de 1990. 

A.6 – Registros CNAS – 71010.008408/2008-14 

CAS – 314 / 1998 

CDCA/DF – 047 / 2009 

A.7 – Utilidade Pública Distrital – Decreto n° 20.612 

Federal – Decreto n° 50.517 / 61 

A.8 – Presidente Antônio Carlos Nogueira. 

A-9- Vice Presidente Wilson Borges 

 

A 1. Dados da Instituição Educacional (Unidade II). 
 

Nome UE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA. 

Foto: Homenagem ao nosso fundador Padre Natale Battezzi. 
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CNPJ 33.523.945/0003-09 

ENDEREÇO CL103 LOTE F A/E – SANTA MARIA SUL 

EMAIL crechesagradafamilia@yahoo.com.br 

TELEFONE (61) 3393-1223 

SITE www.oapnb.org.br/ 

Diretora Aieska Gonçalves Gomes Mauro 

Coordenadora Maiana Martins 

Orientadora Joucileide Rodrigues 

Psicóloga Renata Oliveira 

Nutricionista Vanderléa Bezerra  

Secretaria  Ludmila Agripino 

Professor Regente 

Maternal I 

Marilene Deoclides, Eva Maria, Edna Ferreira, Ediana, Denise Medeiros, 

Valeska. 

Professor Regente 

Maternal II 

Vânia, Fabiana Lopes, Lucimara, Luzineide Ramos, Susane, Denize 

Cordeiro. 

Monitores regente 

Maternal I 

Silvana, Fernada Borges, Danila, Cristina, Davi, Claudete, Larissa, Vanucia, 

Tatiane, Thiago, Sandra, Jessica.  

Monitores regente 

Maternal II 

. Maria de Jesus, Raí silva, Shirley, Patrícia, Kelly, Rennan. 

Limpeza e conservação Cleonice, Ecineide, Francisco, Fatima e Leide. 

Cozinha Socorro Farias, Socorro, Mary Lucia, Josenito  

Portaria Raul Rocha 

Motorista José Claudio 

Vigilantes Helio, Osvaldo e Alex. 

 

2-DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
 

Para conhecer a identidade do Distrito Federal expressa neste Projeto Político 

Pedagógico – PPP precisamos falar da cidade de Santa Maria/DF, região administrativa do 

Distrito Federal onde está situada a CCEISF. Segundo a Codeplan, com base na Pesquisa 

Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD/2015) onde são detalhadas as características 

socioeconômicas da população. Dentre elas, a região possui estimados 34.564 domicílios 

urbanos, com a população aproximada de 125.123 no ano de 2015. 
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 A renda mensal das famílias são em média de R$ 3.176,00, quase 4,03 salários 

mínimos, com renda per capita de R$ 887,63, totalizando 1,13 salários mínimos. Para 

alcançar estes dados participaram cerca de 600 domicílios, segundo a PDAD 2015. 

A evolução de indicadores socioeconômicos de Santa Maria/DF traz que em 2015 

teve 3,50% dos moradores são analfabetos, 5,11 com nível superior completo, passando, 

também, a usufruir mais de bens de consumo como automóvel e TV por assinatura. 

Em relação à escolaridade da população, 76% (6.049) das crianças entre 0 a 4 anos 

estão fora da escola. A população com ensino fundamental incompleto representa 37% dos 

moradores, com ensino médio com 25%, já com ensino superior completo e incompleto, 

representa 5% a 6% da população, respectivamente.  

A respeito das residências regularizadas, 97,96% possuem asfalto na região, já nas 

não regularizadas, 42,% tem asfalto. Quase todas as residências possuem iluminação 

pública, sendo que 89,05% das residências regularizadas tem rede de água pluvial, 

baixando para 29,51% nas casas não regularizadas. 

Apresentando os principais pontos, os moradores estão na faixa etária de 25 a 59 

anos, sendo 48% da população da cidade, já as crianças de zero a 14 anos representam 

22% e os idosos 11%. 

Em relação ao trabalho, os moradores da cidade realizam predominantemente, 28% 

nos Serviços Gerais, comércio, 26%, e Administração Pública, 10%.  

Dos moradores da cidade, 58,24% se declararam ser pardos e 28,45%, como 

brancos. A cor preta é representada por 13,17% dos moradores. 

Com base no Manual de Orientações Pedagógicas para atendimento remoto da 

Educação Infantil, realizou pesquisa para conhecimento e mapeamento da realidade 

socioeconômica da família ou responsáveis legais fazendo-se compreender esse momento 

pandêmico em que vivemos neste ano de 2021. Teve-se a participação de 

aproximadamente 180 famílias, onde foi possível observar a respeito do nível de 

escolaridade, faixa etária, situação empregatícia, local da residência, saneamento básico, se 

a família possui internet entre outros. 
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1.1- O gráfico acima cita 51% possui idade de 21 a 30 anos.  

 

1.2- O gráfico acima cita 40% autônomo e 39% carteira assinada 

3% 

51% 

39% 

7% 

Faixa etária dos responsáveis legais 

15 a 20 anos 21 a 30 anos 31 a 40 anos Outros

39% 
40% 

1% 

20% 

Situação Empregatícia dos 

Responsáveis 

Carteira Assinada Autônomo (a) Servidor (a) Público (a) Outros



13 
 

 

1.3- O gráfico demonstra a renda familiar das famílias. 
 

 

1.4- Gráfico demonstra a situação das famílias que recebem o benefício do 
governo. 
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1.5- Gráfico acima cita 90% das famílias moram na Santa Maria.  
 

 

1.6- O gráfico acima cita 93% das famílias possui  saneamento básicos em suas 
residências. 
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1.7- O gráfico demonstra 92¨% as casas são de Alvenaria. 
 

 

1.8- O gráfico cita 48% das residências são alugadas.  
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1.9- O gráfico demonstra que 69% das residências possui wifi na residência.  

 

1.10- O gráfico mostra as formas de acesso à internet 51% de pacotes de dados e 
33% internet compartilhada com vizinhos, trabalho e etc.  
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1.11- O gráfico acima mostra 90% das famílias acessam à internet pelo celular. 
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Desenhos com o tema ―a escola que queremos‖ ou como é a minha escola e como 

gostaria que ela fosse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A criança foi convidada a 

desenhar a sua creche, os 

educadores, os coleguinhas e o 

que mais gosta de fazer na 

creche. E para as famílias uma 

palavra sobre o que 

representou ensino remoto. 

Sávio- Mat I 

A criança foi convidada a 

desenhar a sua creche, os 

educadores, os coleguinhas 

e o que mais gosta de fazer 

na creche. E para as 

famílias uma palavra sobre 

o que representou ensino 

remoto. 

Breno Miguel- Mat II 
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3-FUNÇÃO SOCIAL 
 

A CCEISF acredita, ainda, que a educação é um processo de parceria, em que a 

família e a instituição precisam estar irmanadas num mesmo objetivo, tornando-se 

imprescindível a participação dos pais e das crianças no processo pedagógico remoto. 

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

uma educação adequada, para as crianças aqui matriculadas, pautada em valores de 

fraternidade, igualdade e respeito ao próximo. Além de desenvolver ações no âmbito 

familiar, contribuindo para um crescimento saudável e que por consequência se estende à 

comunidade. 

Em consonância com o Art. 33. da Resolução Nº02/2020, a educação infantil compõe 

a primeira etapa da educação básica, é direito da criança de até 5 (cinco) anos de idade e 

cumpre as funções indissociáveis de educar, brincar e cuidar. Parágrafo único. Considera-se 

a criança como sujeito histórico e de direitos, atuante e protagonista na constituição de sua 

identidade pessoal e coletiva, que interage, brinca, imagina, fantasia, aprende, observa, 

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 

produzindo cultura. 

Em consideração a nossa missão e em consonância com o art.2º da Lei de Diretrizes e 

bases, onde diz que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Esta instituição educacional tem como objetivos institucionais: 

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

integrado e participativo na construção da história, em consonância com os 

princípios da Educação Nacional; 

II. Prestar assistência educativa à criança com vistas a assegurar condições de 

desenvolvimento nos aspectos sociais, afetivo, cristão, cognitivo e motor; 

III. Viabilizar a integração escola-família-comunidade, favorecendo o desenvolvimento 

de aptidões intelectuais estéticas e criativas dos alunos, através de um processo 

participativo, coerente e responsável; 

IV. Promover o aprimoramento moral, cultural, ecológico, compreendendo os direitos e 

deveres da pessoa humana, contribuindo para o desenvolvimento de suas 

potencialidades; 
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V. Favorecer o desenvolvimento do espírito crítico, da criatividade e da logicidade, 

atendendo as suas diferenças individuais e ao seu ritmo; 

VI. Oportunizar vivências que favoreçam o crescimento global e harmônico do 

educando, envolvendo os aspectos psicológicos, socioculturais, cognitivos, 

motores e afetivos; 

VII. Oportunizar a participação e integração de membros da comunidade escolar, 

direção, coordenador, professoras, monitores, alunos e famílias, unindo todos os 

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

sua convivência harmônica. 

A Educação Infantil por ser o primeiro contato que a criança tem com meio escolar, 

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

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

educação que é: cuidar e educar, brincar e interagir.  

Segundo depoimento das educadoras, criança tem relação com liberdade, imaginação, 

felicidade, brincar e com o respeito aos direitos: 

 

Significa ter a vida livre para brincar, viajar na imaginação. Porque 

quando se é criança pode-se ser tudo. É acreditar que tudo é 

possível. É criar um mundo só seu, sem defeitos. É chegar em casa, 

deitar no colo dos pais, dormir e acordar, com a certeza que o mundo 

será ainda melhor. (Educadora A) É ser espontâneo, verdadeiro. É 

não ter malícia em nada. É não ter preocupação com nada. 

(Educadora B) 

 

 

Verifica-se que o brincar é o principal meio de acesso à criança ao seu meio 

circundante, sendo primordial para que as experiências vivenciadas sejam elaboradas, bem 

como seja capaz de transformar essas realidades. O brincar possibilita o processo da 

fantasia e da imaginação que são importantes para uma melhor aprendizagem dos papeis 

sociais e uma compreensão das relações. As educadoras vislumbram as crianças como 

seres detentoras de direitos:  

―Ser criança é poder viver no mundo de fantasias e alegrias, com 

seus direitos reais garantidos.‖(Educadora C) 
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Quanto à concepção de infância, a brincadeira é a característica principal deste 

momento e também é um direito, como se pode observar no depoimento da educadora: ―é 

ter o direito de brincar, ter um ambiente prazeroso, com educação, amor, respeito e limites‖. 

Também está presente na concepção das educadoras o conceito de liberdade de criar e 

desenvolver-se. 

Nos relatos dos educadores, este é um momento de terem seus direitos (como 

educação e alimentação) garantidos pela família e a sociedade. Conforme relatos, a 

sociedade com suas novas configurações, poda, em muitas situações, a criança de 

vivenciar uma infância, são elas: excesso de atividades para realizarem durante o dia; 

acesso fácil a tecnologias (celular, tablet, computadores e televisões) e estimulação de seu 

uso pela família, que muitas vezes acredita que permanecerem dentro de casa é mais 

seguro do que explorar brincadeiras na rua etc. Diante dessa realidade constatada a escola 

é vista como um espaço que deve resgatar e propiciar uma vivência saudável da infância. 

A comunidade ao ser questionada sobre a função social da escola nesta etapa da 

Educação Básica, ainda carrega a percepção de que o processo mais importante é o cuidar, 

uma vez, que seu atendimento é integral. É importante ressaltar que estamos 

compreendendo por cuidar os cuidados básicos com a alimentação, a higiene e vestuário. 

Para além do cuidar é necessário o educar a criança, colocando-a como indivíduo que 

possui o direito de se apropriar do conhecimento e começar a se preparar para o processo 

de alfabetização, de forma autônoma e consciente. 

A valorização do educar vai ocorrendo conforme transcorrem as atividades vão se 

desenvolvendo e as crianças vão compartilhando em casa o conhecimento aprendido na 

escola. É através desta relação tripartite (escola-criança-família) que a família assimila o 

papel da educação nesta etapa.  

Outro fato característico é a visão da escola como um espaço propiciador da 

socialização, o que possibilita ao aluno adquirir habilidades necessárias para a convivência 

com os seus pares, estendendo-se a todas as outras relações interpessoais que venha fazer 

parte.  

Acredita-se, ainda, que a educação é um processo de parceria, em que a família e a 

instituição precisam estar irmanadas num mesmo objetivo, tornando-se imprescindível a 

participação dos pais e das crianças no processo pedagógico. 

 O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família entende que a 

educação é um instrumento de promoção humana, sobretudo na sociedade atual marcada 

pela exclusão, cuja proposta educativa visa levar o aluno a ser agente transformador de sua 
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realidade. O respeito à diversidade (raça, gênero, credo etc.) é crucial para que as crianças 

aceitem o outro em suas singularidades, devendo permear todas as relações na instituição. 

Estas concepções coincidem com o momento que a instituição vivencia que é uma 

nova reorganização institucional, para o acolhimento, atendimento e desenvolvimento de 

processos de ensino-aprendizagem capazes de promover uma escola inclusiva, que 

respeita e valoriza o aluno com suas necessidades e potencialidades.  

 

4- PRINCÍPIOS ORIENTEADORES DA PRÁTICA EDUCACIONAL 
 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família é uma instituição 

vinculada ao sistema de Educação do Distrito Federal, fundamentada na legislação vigente. 

O fator decisivo da proposta pedagógica é a importância da atividade mental construtiva da 

criança, respeitando o tempo e espaço de aprendizagem para que a construção do 

conhecimento possa efetivar-se com a busca pessoal e a troca de experiências. 

 

A) Políticos 

O trabalho desenvolvido pela instituição prioriza o atendimento integral das crianças 

com atividades lúdicas e a parceria com as famílias através da sociabilidade, voltados para 

o exercício da criticidade e para o respeito à democracia e aos direitos de cidadania. 

 

B) Éticos 

A aprendizagem coletiva é destaque do projeto pedagógico, pois acredita-se que a 

interação entre as crianças é fator de enriquecimento e ampliação do processo individual de 

aprendizagem, bem como para a cooperação e a formação pessoal, tão necessários para a 

construção de valores que sustentam o convívio social, no sentido de proporcionar o 

desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem 

comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família, objetiva semear valores 

de amor, justiça, paz, respeito ao próximo e as singularidades de cada ser; bem como a 

promoção do bem estar físico, social e mental. 

C) Estéticos 
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O conhecimento é concebido como algo construindo na relação do sujeito com o outro, 

com o meio em que está inserido, sendo capaz de transformar a sua realidade social. O ato 

de brincar e desenhar são os principais propulsores para a socialização e construção do 

conhecimento, no qual, a criança interage e comunica-se com o meio, manifestando seus 

entendimentos e expressando os sentimentos, para desenvolver a sensibilidade, a 

criatividade, a ludicidade e a liberdade de expressão nas diversas manifestações culturais e 

artísticas. 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. 
 

De acordo com os pressupostos teóricos, possui também os princípios da Educação Integral 

que são eles:  

•Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado para se repensar o papel da 

educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio de discutir o conceito 

de integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a educação integral a um 

simples aumento da carga horária do aluno na escola. Integralidade deve ser entendida a 

partir da formação integral de crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devida 

atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, 

afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve considerar que a 

aprendizagem se dá ao longo da vida (crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem o 

tempo todo), por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, 

tais como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno 

desenvolvimento das potencialidades humanas. Assim, propõe-se que cada escola 

participante da Educação Integral no Distrito Federal, ao elaborar seu projeto político 

pedagógico, repense a formação de seus alunos de forma plena, crítica e cidadã.  

• Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a intersetorialização 

no âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes campos, em que os projetos 

sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam articulados, buscando potencializar a 

oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a melhoria da qualidade da 

educação.  

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

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

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

transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de conhecimento, 

vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da 

comunidade. • Diálogo Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na 
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qualidade da educação pública foram as que avançaram no diálogo com a comunidade 

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

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

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

trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos presentes, com 

abertura para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e 

culturas populares.  

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

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

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

centros e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, associações, posto de saúde, 

clubes, entre outros, envolvendo múltiplos lugares e atores. A educação se estrutura no 

trabalho em rede, na gestão participativa e na corresponsabilização pelo processo 

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

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

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

local, com vistas à criação de projetos socioculturais significativos e ao melhor 

aproveitamento das possibilidades educativas.  

• Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando 

experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para 

todas as crianças, adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da escola, 

mas da rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do 

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

equipe da escola e da rede de ensino. 

 

PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS DO CURRICULO INTEGRADO. 
 

• Princípio da unicidade entre teoria e prática - Na prática pedagógica 

criadora, crítica, reflexiva, teoria e prática juntas ganham novos significados. Ao reconhecer 

a unidade indissociável entre teoria e prática, é importante, também, considerar que, quando 

são tratadas isoladamente, assumem caráter absoluto, tratando-se na verdade de uma 

fragilidade no seio de uma unidade indissociável. Vázquez (1977) afirma que, ao falar de 

unidade entre teoria e prática, é preciso considerar a autonomia e a dependência de uma 

em relação à outra; entretanto, essa posição da prática em relação à teoria não dissolve a 

teoria na prática nem a prática na teoria, tendo em vista que a teoria, com sua autonomia 
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relativa é indispensável à constituição da práxis e assume como instrumento teórico uma 

função prática, pois ―é a sua capacidade de modelar idealmente um processo futuro que lhe 

permite ser um instrumento – às vezes decisivo – na práxis produtiva ou social‖ (idem, p. 

215). Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado, há uma visão articulada de 

áreas de conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de ciências; as 

metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. A avaliação 

das aprendizagens adquire sentido emancipatório quando passa a considerar o 

conhecimento em sua totalidade e em permanente construção. Para garantir a unicidade da 

teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, devemos privilegiar estratégias 

de integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos 

voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao 

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

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

definição de objetivos, reflexão sobre as ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade 

para a qual se pensam as atividades. Do professor, especificamente, exige a abertura para 

o diálogo e a disposição para repensar cotidianamente a organização da aula (SILVA, 

2011), com a clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como 

avaliar? São os elementos articuladores entre as áreas de conhecimentos/ componentes 

curriculares e atividades educativas que favorecem a aproximação dos estudantes aos 

objetos de estudo, permitindo-lhes desvelar a realidade e atuar crítica e conscientemente, 

com vistas à apropriação/ produção de conhecimentos que fundamentam e operacionalizam 

o currículo, possibilitando encontrar respostas coletivas para problemas existentes no 

contexto social. 

 Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização 

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

integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes 

disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das partes que ligam as 

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

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

próprios dos conhecimentos e procedimentos didáticopedagógicos, propiciando relação 

entre dimensões do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). O professor 

que integra e contextualiza os conhecimentos de forma contínua e sistemática contribui para 

o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, ações importantes para o estudante 

em contato real com os espaços sociais, profissionais e acadêmicos em que irá intervir. A 

organização do processo de ensino-aprendizagem em uma situação próxima daquela na 

qual o conhecimento será utilizado, facilita a compreensão e favorece as aprendizagens dos 

estudantes. Destacamos que a determinação de uma temática, interdisciplinar ou 
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integradora, deverá ser resultante de uma discussão de base curricular, visto que são os 

conhecimentos científicos pautados nesse Currículo que irão indicar uma temática. Essa 

ação rompe com a lógica de determinação de temas sem uma reflexão sobre os 

conhecimentos em diferentes áreas e com as tentativas frustradas de forçar uma integração 

que não existe, dificultando a implementação de atividades interdisciplinares na escola. A 

interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no próprio componente curricular 

(intra) e entre componentes curriculares (inter).  No próprio componente curricular, quando 

são utilizados outros tipos de conhecimentos (artes, literatura, corpo e movimento, relações 

interpessoais, entre outras) que irão auxiliar ou favorecer a discussão específica do 

conhecimento do componente curricular. Já entre os componentes curriculares, busca-se a 

integração existente entre os diferentes conhecimentos. O princípio da interdisciplinaridade 

estimula o diálogo entre conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando 

possibilidades de relações entre diferentes conhecimentos e áreas. Santomé (1998) afirma 

que ―[...] interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho 

que entram em ação na hora de enfrentar os problemas e questões que preocupam em 

cada sociedade‖ (p.65), contribuindo para a articulação das diversas disciplinas e, ao 

mesmo tempo, favorecendo o trabalho colaborativo entre os professores. Para garantir que 

a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, necessário se faz que os professores 

dialoguem, rompendo com a solidão profissional característica das relações sociais e 

profissionais na modernidade. Nas escolas públicas do DF, o diálogo necessário para que 

assumamos concepções e práticas interdisciplinares tem local para acontecer: as 

coordenações pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de formação continuada, 

planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho pedagógico que 

contemplem a interdisciplinaridade como princípio. A seguir, um processo elaborado por 

Santomé (1998), que costuma estar presente em qualquer intervenção interdisciplinar: a. 

Definição de um problema, tópico, questão. b Determinação dos conhecimentos 

necessários, inclusive as áreas/ disciplinas a serem consideradas. c. Desenvolvimento de 

um marco integrador e questões a serem pesquisadas. d. Especificação de estudos ou 

pesquisas concretas que devem ser desenvolvidos. e. Articulação de todos os 

conhecimentos existentes e busca de novas informações para complementar. f. Resolução 

de conflitos entre as diferentes áreas/disciplinas implicadas no processo, procurando 

trabalhar em equipe. g. Construção de vínculos comunicacionais por meio de estratégias 

integradoras, como: encontros, grupos de discussão, intercâmbios, etc. h. Discussão sobre 

as contribuições, identificando sua relevância para o estudo. i. Integração dos dados e 

informações obtidos individualmente para imprimir coerência e relevância. j. Ratificação ou 

não da solução ou resposta oferecida ao problema levantado inicialmente. k. Decisão sobre 

os caminhos a serem tomados na realização das atividades pedagógicas e sobre o trabalho 

em grupo. 
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• Princípio da Flexibilização 

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

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

político-pedagógicos e as especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho com 

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

flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de 

produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos 

estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em mudança que requer a 

formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a 

rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma aberta, 

flexível e coletiva, numa tentativa de romper as amarras impostas pela organização das 

grades curriculares repletas de pré-requisitos. A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas 

práticas pedagógicas dos professores, articuladas ao projeto político-pedagógico da escola. 

Ao considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna possível a 

construção de novos saberes, ressignificando os saberes científicos e os do senso comum. 

Nessa visão, os conhecimentos do senso comum são transformados com base na ciência, 

com vistas a ―[...] um senso comum esclarecido e uma ciência prudente [...], uma 

configuração do saber‖ (SANTOS, 1989, p. 41), que conduz à emancipação e à criatividade 

individual e social. Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os 

saberes dos estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão sincrética, 

caótica e pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese qualitativamente 

superior (SAVIANI, 2008).  Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências, saberes, 

práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com professores saberes e 

experiências construídas em espaços sociais diversos. 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. 
 

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

atender às necessidades educacionais especiais de todos os estudantes, de modo a 

oportunizar-lhes condições de desenvolvimento e de aprendizagem, segundo os seguintes 

princípios: • respeito à dignidade humana; • educabilidade de todos os seres 

humanos, independentemente de comprometimentos que possam apresentar; • direito à 

igualdade de oportunidades educacionais; • direito à liberdade de aprender e de 

expressar-se; e • direito a ser diferente. 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família entende que a 

educação é um instrumento de promoção humana, sobretudo na sociedade atual marcada 



28 
 

pela exclusão, cuja proposta educativa visa levar o aluno a ser agente transformador de sua 

realidade. O respeito à diversidade (raça, gênero, credo etc.) é crucial para que as crianças 

aceitem o outro em suas singularidades, devendo permear todas as relações na instituição. 

Estas concepções coincidem com o momento que a instituição vivencia que é uma nova 

reorganização institucional, para o acolhimento, atendimento e desenvolvimento de 

processos de ensino-aprendizagem capazes de promover uma escola inclusiva, que 

respeita e valoriza o aluno com suas necessidades e potencialidades.  

Para a promoção dessa aprendizagem, pautada nos princípios da integralidade e da 

equidade, em que se devem respeitar as particularidades de cada criança. Para tanto, são 

utilizados os apoios encontrados dentro da sociedade a qual a instituição está inserida, tais 

como: a Educação Precoce, a Gerência Regional de Ensino, e outras instituições que 

prestam serviços gratuitos aos usuários da Assistência Social (Casa do Ceará e o Centro 

Educacional de Audição e Linguagem Ludovico Pavoni – CEAL). Pois, ―a integração dos 

alunos com necessidades educativas não é uma responsabilidade somente do sistema 

educacional, mas sim de toda a sociedade.‖ (COLL, PALACIOS & MARCHESI, 1995, p.23). 

5- MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 
APRENDIZAGENS. 

 

A CCEISF acredita, ainda, que a educação é um processo de parceria, em que a 

família e a instituição precisam estar irmanadas num mesmo objetivo, tornando-se 

imprescindível a participação dos pais e das crianças no processo pedagógico remoto. 

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

uma educação adequada, para as crianças aqui matriculadas, pautada em valores de 

fraternidade, igualdade e respeito ao próximo. Além de desenvolver ações no âmbito 

familiar, contribuindo para um crescimento saudável e que por consequência se estende à 

comunidade. 

Em consideração a nossa missão e em consonância com o art.2º da Lei de Diretrizes e 

bases, onde diz que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Esta instituição educacional tem como objetivos institucionais: 

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

integrado e participativo na construção da história, em consonância com os 

princípios da Educação Nacional; 
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II. Prestar assistência educativa à criança com vistas a assegurar condições de 

desenvolvimento nos aspectos sociais, afetivo, cristão, cognitivo e motor; 

III. Viabilizar a integração escola-família-comunidade, favorecendo o desenvolvimento 

de aptidões intelectuais estéticas e criativas dos alunos, através de um processo 

participativo, coerente e responsável; 

IV. Promover o aprimoramento moral, cultural, ecológico, compreendendo os direitos e 

deveres da pessoa humana, contribuindo para o desenvolvimento de suas 

potencialidades; 

V. Favorecer o desenvolvimento do espírito crítico, da criatividade e da logicidade, 

atendendo as suas diferenças individuais e ao seu ritmo; 

VI. Oportunizar vivências que favoreçam o crescimento global e harmônico do 

educando, envolvendo os aspectos psicológicos, socioculturais, cognitivos, 

motores e afetivos; 

VII. Oportunizar a participação e integração de membros da comunidade escolar, 

direção, coordenador, professoras, monitores, alunos e famílias, unindo todos os 

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

sua convivência harmônica. 

A Educação Infantil por ser o primeiro contato que a criança tem com meio escolar, esta 

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

pelo aprender. Cumprindo assim, as funções tão características desta etapa da educação 

que é: cuidar e educar, brincar e interagir.  
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6- FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS. 
 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família por ser uma instituição 

parceira a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) tem como base teórica o 

Currículo em Movimento da Educação Básica, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Infantil (LDB), Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI), Diretrizes de 

Avaliação Educacional (DAE), Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Parâmetros 

Curriculares Nacionais e Diretrizes Operacionais Pedagógicas. A visão sobre o que é o 

processo de aprendizagem na educação infantil está intimamente ligada ao entendimento de 

que a criança é um ser em contínua construção e de múltiplas potencialidades, Integralidade 

e Multidimensional. 

Os profissionais que atuam na Educação Infantil necessitam compreender as 

especificidades dessa etapa de Educação Básica e a concepção da criança como sujeito de 

direitos e necessidades, de modo a pautar sua ação em atividades de cuidar e educar. 

Ainda baseado, no Currículo em Movimento da Educação Básica do DF e na visão de 

que a criança é um ser que deve ser atendido em sua integralidade, a Educação Infantil é 

efetuada por meio do desenvolvimento dos eixos integradores: educar e cuidar e, do brincar 

e interagir. 

O cuidar e o educar juntamente são pautadas nas necessidades em relação ao sono, 

fome, sede, higiene, dor, controle esfincteriano, acolhida e adaptação e garantia de 

segurança.  

O Brincar e o interagir são ações que estão intimamente interligadas. O Brincar dá à 

criança oportunidade para imitar o conhecido e construir o novo, conforme ela reconstrói o 

cenário necessário para que sua fantasia se aproxime ou se distancie da realidade vivida, 

assumindo personagens e transformando objetos pelo uso que deles faz. Na brincadeira de 

faz-de-conta se produz um tipo de comunicação rica em diferenças e que possibilita às 

crianças indagar sobre o mundo e sobre si mesma e por à prova seus conhecimentos no 

uso interativo de objetos e conversações. Através das brincadeiras e outras atividades 

cotidianas que ocorrem na instituição, à criança aprende a assumir papéis diferentes e, ao 

se colocar no lugar do outro, aprende a coordenar seu comportamento com os seus 

parceiros e a desenvolver habilidades variadas, construindo sua Identidade. 

A relação professor e aluno serão pautados em uma convivência harmônica com 

relação de confiança, afetividades estabelecidas entre as partes envolvidas e a capacidade 

de contornar os desafios que surgiram através da escuta e do acolhimento, propiciando um 

sentimento de conforto para que a criança sinta-se segura em se expressar.  
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É preciso ter sempre em mente que o dialogo é o melhor caminho para reforçar de 

maneira positiva tal relação. 

A instituição está compromissada com o acolhimento que significa abrir-se ao 

aconchego, ao bem estar, ao conforto físico e emocional e ao amparo. A relação professor e 

aluno se dão antes mesmo do encontro do primeiro dia de aula, onde o educador se 

compromete a buscar momentos, espaços afetuosos e um planejamento adequado ao 

momento. Estando atenta a não distanciar do dia-a-dia as atividades de interação para essa 

ocasião. 

O protagonismo infantil revela-se quando reconhecemos a criança como sujeitos de 

direitos, participante, capaz de aprender e de construir conhecimento, além de ser 

produtora de cultura. Sua construção do conhecimento é muito distinta da forma do adulto. 

Para a cultura da infância ser legitimada é preciso que os adultos reconheçam as 

linguagens, os saberes e a expressão das crianças e que deem a elas espaços e tempos 

para que o brincar livre ocorra, possibilitando construções autorais das quais são 

protagonistas. 

Um protagonismo que respeita o tempo da criança de brincar, de experimentar, de 

pesquisar, de imaginar, de perguntar e de encontrar respostas para suas teorias e 

hipóteses, ou seja, aquilo que surge de suas necessidades e curiosidades. Fazendo com 

que se tornem sujeitos autônomos, críticos e criativos no processo de ensino-aprendizagem. 

Na aprendizagem, os educadores se colocam como mediadores oportunizando a 

descoberta, a reconstrução e o posicionamento frente ao conhecimento, respeitando o 

tempo. No processo de aprendizagem, o aluno não constrói sozinho o conhecimento, essa 

construção é feita continuamente na interação com o outro. 

As atividades trabalhadas são lúdicas, objetivando despertar a criatividade e a 

curiosidade da criança, explorando a relação entre o ―eu‖ e o ―mundo‖, expressando-se por 

meio de diferentes linguagens.  

Na instituição realizamos esses momentos de escrita através do grafismo, situações 

problemas relacionadas ao cotidiano da criança.  
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Desde 2018 os professores da CCEISF vêm participando de formações continuadas 

realizadas pelas Gestoras do Setor e estudos através de leitura compartilhada do livro Uma 

Didática para a Pedagogia Histórico-Critica do autor João Gasparin. Onde se explica de 

forma clara o planejamento de Saviani (prática social Inicial, problematização, 

instrumentalização teórica, catarse/síntese e a prática social final). Esse modelo de 

planejamento veio para melhor aplicabilidade pelo professor e para melhor inovar as 

práticas realizadas em sala de aula. As Atividades serão dividas em Unidades Didáticas e 

subunidades como forma de organização curricular. Partindo de cada realidade das turmas 

os educadores irão trabalhar conhecimentos, experiências e tornando as representações 

claras que vem na mente da criança. Essa aprendizagem deverá ser significativa para a 

criança em sua relação social. 

 

Psicologia Histórico-Cultural  
 

Nesse sentido, a Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e 

das capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a 

 

FOTO: Processo de Construção do conhecimento. 
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educação como fenômeno de experiências significativas, organizadas didaticamente pela 

escola. A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, 

favorecendo a crianças, jovens e adultos a interação e a resolução de problemas, questões 

e situações na ―zona mais próxima do nível de seu desenvolvimento‖. A possibilidade de o 

estudante aprender em colaboração pode contribuir para seu êxito, coincidindo com sua 

―zona de desenvolvimento imediato‖ (VIGOSTSKY, 2001, p. 329). Assim, aprendizagem 

deixa de ser vista como uma atividade isolada e inata, passando a ser compreendida como 

processo de interações de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a 

linguagem e com os professores num ambiente favorável à humanização. O 

desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando vivenciam situações que os colocam 

como protagonistas do processo ensinoaprendizagem, tendo o professor como mediador do 

conhecimento historicamente acumulado, por meio de ações intencionais didaticamente 

organizadas para a formação de um sujeito histórico e social. Assim, o objeto da educação 

trata de dois aspectos essenciais, articulados e concomitantes: a) Identificar os elementos 

culturais produzidos pela humanidade que contribuam para a humanização dos indivíduos, 

distinguindo entre o ―essencial e o acidental, o principal e o secundário, o fundamental e o 

acessório‖ (SAVIANI, 2003, p. 13); b) organizar e refletir sobre as formas mais adequadas 

para atingir essa humanização, estabelecendo valores, lógicas e prioridades para esses 

conteúdos. A aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna viável 

quando o projeto político-pedagógico que contempla a organização escolar considera as 

práticas e interesses sociais da comunidade. A identificação da prática social, como vivência 

do conteúdo pelo educando, é o ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem e 

influi na definição de todo o percurso metodológico a ser construído pelos professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

7- Organização do Trabalho Pedagógico. 
 

Plano de Ação da Coordenação Pedagógica. 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 
PÚBLICO 

CRONOGRAM

A 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Orientar e coordenar a 

participação dos 

docentes nas fases de 

elaboração, execução, 

implementação, e 

avaliação da Proposta 

Pedagógica; 

Organizar a realização 

do conselho de classe; 

Estimular e acompanhar 

o trabalho com os 

docentes na 

implementação das 

Diretrizes e documentos 

norteadores da SEEDF;   

Acompanhar e orientar 

as atividades de 

professores e 

monitores;  

Supervisionar o registro 

do diário de classe, 

registo de atividades 

desenvolvidas no 

vespertino (registro 

independente) e 

documentos de 

avaliação vigente que 

registra as atividades, 

aprendizagens e 

desenvolvimento das 

crianças; 

- Atuar nas 

Coordenações 

coletivas com 

docentes 

(Professores e 

Monitores); 

- Estimular a 

participação do 

preenchimento 

dos 

questionários 

Institucionais; 

- Propor e 

incentivar aos 

professores e 

monitores 

momentos de 

Formação no 

período de 

coordenação; 

- Promover por 

meio de 

pesquisas, 

estudos 

individuais e em 

equipes e 

oficinas 

pedagógicas; 

- Estimular a 

participação e 

propiciar o uso 

 

Equipe 

Multidisciplinar 

 

Equipe de 

executores 

SEEDF 

 

Estudantes 

 

 

Professores 

e Monitores 

 

 

Diariamente a 

Coordenação 

Pedagógica 

com 

professores 

 

Semanalmente 

Coordenação 

Pedagógica 

com Monitores 

 

 

 

 

 

Planejamentos 

Pedagógicos e 

documentos 

de avaliação; 

Questionário 

Social e 

Institucional; 

Conselho de 

Classe 

avaliativo; 

Relatório 

Diagnostico de 

Avaliação 

(RDIA); 

Pontuações e 

rodas de 

conversas nas 

formações e 

coordenações 

pedagógicas.  
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de tecnologias e 

informação no 

âmbito da 

instituição. 

 

Estratégias de valorização e formação continuada dos profissionais da educação. 

A valorização e a formação continuada dos profissionais da educação são 

fundamentais para a construção de uma educação de qualidade.  Comemora-se de três em 

três meses os aniversários dos funcionários com uma comemoração no pátio com um 

lanche especial juntamente com as crianças. As equipes são atendidas e motivadas através 

de um Diploma de reconhecimento com relação ao seu trabalho e o que é preciso melhorar 

é pontuado. Uma vez por semana é disponibilizado um bilhete motivacional desejando um 

ótimo dia.  No dia dos professores realiza confraternização com homenagem com 

mensagem, lembrancinha e agradecimento das famílias através de carta ou pessoalmente. 

Em todas as coordenações é disponibilizados recursos didáticos e caso não tenha a 

instituição busca comprar para não deixar de acontecer a atividade. Na coordenação busca 

realizar a escuta ativa a respeito das dificuldades pedagógicas e realizado convite de 

especialistas para ministrar palestras como orientação. E todos são convidados a 

participarem da reelaboração do PPP. 

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

preconizado na legislação educacional brasileira, perfazendo no mínimo duzentos dias 

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

        O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família, oferece a Educação 

Infantil em período integral para 276 crianças de 7h30 às 17h30, atendendo as crianças 

pequenas ( de 4 anos a 5 anos e 11meses). Já em relação aos bebês (de 0 a 1 ano e 6 

meses) e às crianças bem pequenas (de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) a faixa 

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

com a seguinte enturmação:  

  Maternal I: a partir de 2 anos de idade 

  Maternal II: a partir de 3 anos de idade. 

 Segue quadro demonstrativo com o quantitativo de turmas e seus respectivos 

profissionais, no ano de 2020. Ressalta-se que ocorre uma variação na disposição das 

turmas anualmente, de acordo com uma visita a UNIPLAT para verificação de demanda. 
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Faixa etária Turmas Quantitativo de professor/ Monitor de acordo 

com Diretrizes Pedagógicas e Operacionais. 

 

 

Maternal I 

(a partir de 2 anos de 

idade) 

 

Maternal I A 

Maternal IB 

Maternal IC 

Maternal I D 

Maternal IE 

Maternal IF 

 

 

 

 

 

 

Um professor e dois monitores 

 

Maternal II 

( a partir de 3 anos de 

idade).  

 

Maternal IIA 

Maternal IIB 

Maternal IIC 

Maternal IID 

Maternal IIE 

Maternal IIF 

 

 

Um professor e Um monitor 

 

De acordo com o Plano de trabalho/2021, houve alteração na quantidade de crianças 

dentro de sala de aula, mesmo estando em atividades não presenciais. No maternal I 

diminuiu uma criança sendo 22 crianças por turma e no Maternal II aumentou uma criança 

totalizando 24 crianças por turma.  

Em atenção a Convenção Coletiva de trabalho 2016/2018, do sindicato dos 

Professores em Estabelecimento Particulares de Ensino do Distrito Federal (SINPROEP), 

fica facultada à Instituição Educacional Parceira opção da carga horária relacionado aos 

professores 20, 30 ou 40 horas semanais conforme a necessidade. O Centro de 

Convivência e Educação Infantil Sagrada Família optou por 40 horas semanais sendo de 7h 

e 30 às 17 horas, ou seja, a professora participa de toda a rotina pedagógica das crianças. 

O ambiente físico escolar é um espaço propício para o desenvolvimento do aluno, no qual a 

criança possa construir os seus conhecimentos. Nós organizamos de maneira que atenda 

as necessidades cognitivas, motoras e sociais dos nossos alunos. Além de atender as 

necessidades de alimentação, descanso, proteção, conforto, higiene e saúde. 
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―O espaço físico para a criança de 1 a 6 anos deve ser visto como 

um suporte que possibilita e contribui para a vivência e expressão 

das culturas infantis – jogos, brincadeiras, músicas, histórias que 

expressem a especificidade do olhar infantil. Assim, deve-se 

organizar um ambiente adequado à proposta pedagógica da 

instituição, que possibilite à criança a realização de explorações e 

brincadeiras, garantindo-lhe identidade, segurança, confiança, 

interações socioeducativas e privacidade, promovendo 

oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento.‖ (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 

Instituições de Educação Infantil. Encarte 1, pág 16, 2008). 

 

 Em cumprimento aos “Parâmetros Básicos de Infraestrutura para instituições de 

Educação Infantil”, conforme citado acima, a instituição dispõe de um espaço na sala onde 

está montado e organizado o ―cantinho da leitura‖, com o intuito de promover e incentivar o 

hábito da leitura. A seguir será descrito quais os recursos físicos e materiais pedagógicos e 

tecnológicos disponíveis, ressaltando que os materiais aqui elencados são apenas 

ilustrativos e refletem o momento de construção deste Projeto  Politico Pedagógico. 

b- Metodologias adotadas; 

 A rotina das atividades diárias desenvolvidas pelas crianças inicia-se com o 

acolhimento das crianças no pátio pelos educadores de cada turma, onde se organizam 

para receberem a primeira refeição, o café da manhã. Ao total, as crianças recebem cinco 

refeições diárias, balanceadas, orientadas e acompanhadas pela nutricionista, permitindo as 

crianças contato com alimentos diversificados, promovendo o direito à saúde e à 

alimentação adequada. 

 As atividades pedagógicas iniciam-se coma roda de conversa e orientação da rotina 

diária com atividades de registro livre, musicalização, histórias infantis, conto e reconto, 

troca de fraldas quando necessário. Banho de sol, parque, recreio dirigido no pátio, idas ao 

banheiro sempre acompanhado por um educador. Higienização das mãos sempre que 

necessário e escovação após o almoço e jantar, repouso na própria sala. 

 No período vespertino, dando continuidade às atividades do cuidar e educar e 

objetivando assegurar a educação em sua integralidade e entendendo o cuidado como algo 

indissociável ao processo educativo, as crianças tomam banho e realizam atividades 

pedagógicas e lúdicas, que são planejadas, acompanhadas e orientadas pela equipe 

pedagógica. 

No decorrer do ano serão realizadas atividades intencionais dentro das unidades didáticas e 

as culminâncias serão através dos passeios ao circo, ao teatro, ao zoológico, ao cinema, ao 

parque infantil de areia, visita a exposições artísticas e culturais, passeio ao supermercado. 
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 Neste ano de 2021, ocorreu uma reorganização na rotina das crianças, uma vez que 

houve a necessidade de estarmos em isolamento social devido ao covid-19. Foi realizado 

grupos no Whatsapp com intuito de fortalecer os vínculos com as famílias e crianças. Em 

seguida veio a plataforma google Classom sala de aula. Usamos de chamada de vídeo 

online, ligações, busca ativas e mensagens de texto para nos comunicar com as crianças e 

familiares. Realização da coordenação pedagógica foi diária, onde aconteceram os estudos, 

formações, capacitações para esse momento em específico, com escuta do grupo de 

profissionais com sugestões de temas.  

 O que nos impossibilitou também foi à realização dos passeios Para contribuir com 

esses momentos realizou chamada de vídeo online com a proposta de visitar ou assistir 

alguns monumentos, museu e zoológico virtualmente. 

BUSCA ATIVA 

 

 

 

 

 

AULAS VIRTUAIS 
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Dentro da rotina estabelecida pelas creches, a alimentação é um assunto que 

provoca ansiedade e preocupação tanto nas famílias quanto na instituição, onde o trabalho 

com alimentação representa muito mais que o simples ato de comer. Por trás dessa 

ansiedade e preocupação, existe uma equipe envolvida, trabalhando em conjunto. No 

período de adaptação, muitas crianças apresentam dificuldades de se alimentar, muitas das 

vezes por terem hábitos alimentares estabelecidos pelas famílias, ofertando mamadeiras, 

chupetas, alimentos com grande teor de açúcar e sódio, dentre outras coisas que dificultam 

a prática da alimentação saudável. Muitas crianças não conhecem as frutas, verduras e 

legumes. A nutricionista tem a parceria dos Educadores da instituição, onde os mesmos 

estimulam as crianças a experimentarem alimentos desconhecidos pelas crianças, através 

do lúdico desenvolvendo projetos para as crianças incluindo os familiares nesse processo. 

Para estimular uma alimentação saudável, é necessário um trabalho de parceria 

entre a instituição e as famílias, onde quando necessário é agendado um atendimento com 

a família da criança que apresenta ou possui uma particularidade alimentar. É nesse 

atendimento que sabemos a realidade cotidiana de cada criança.  

A CCEISF atende 276 crianças matriculadas nesse ensino à distancia com a 

preocupação em orientar e instruir as famílias no quesito alimentação saudável uma vez que 

nos encontramos em isolamento social.   

No ambiente escolar que hoje é a sua casa foi enviado por meio da plataforma ou 

WhatsApp materiais elaborados em cima, do Guia Alimentar para a População Brasileira, 

2018. Projeto: Descasque mais e desembale menos (consumir mais alimentos naturais do 

que os industrializados); como montar o prato; importância de beber água; alimentos 
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naturais, industrializados, processados e ultraprocessados; rotulagem dos alimentos; higiene 

dos alimentos em tempos de covid-19; agricultura familiar e sazonalidade.  

As imagens foram retiradas do Google e do Guia Alimentar e os Folders foram 

criados pela Nutricionista da unidade, como forma de ―Dicas da Nutri‖. Também, será 

retratado assuntos, como: constipação intestinal com alimentos que prendem o intestino e 

alimentos laxativos que soltam o intestino; sazonalidade mostrando os alimentos da estação 

e fontes de vitaminas e minerais, alimentos funcionais, que ajudam no bom funcionamento 

do corpo e receitas de preparos saudáveis para serem feito, por meio de aulas de culinárias 

com a criança e toda família, salientando a importância delas degustarem depois de prontas, 

as preparações que foram compartilhadas. 

Segue imagens do projeto: 
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Tendo em vista, o momento atual que vivemos, espera-se que sejam alcançados nas 

crianças um desenvolvimento na área de alimentação, aprendendo sobre alimentos mais 

saudáveis a fim de, evitar carências nutricionais, como anemia ferropriva, hipovitaminose A, 

retardo do crescimento e do desenvolvimento mental. Optando em casa por alimentos 

naturais, como carnes e vegetais verdes escuros que são melhores fontes de ferro, e dessa 

forma, prevenindo contra doenças causadas por déficit nutricional. E da mesma forma, 

reconhecendo alimentos que ajudam a manter o peso, para que não ocorra crianças com 

obesidade, ofertando os alimentos nas quantidades adequadas e alimentos como, verduras 

e frutas, e evitando alimentos industrializados que são pobres em nutrientes e contém alta 

quantidade de gorduras, açúcares e sódio. Também, é importante o acompanhamento 

familiar onde a creche trabalhará em conjunto com os pais, para que em casa continuem o 

trabalho, como não oferecer as crianças alimentos prontos ultraprocessados (salgadinhos e 

biscoitos recheados) e fomentar o consumo de alimentos naturais e integrais, para controle 

de peso. A instituição se compromete a promover alimentação saudável por meio desses 

informativos e vídeos, onde os pais podem dar um retorno do desenvolvimento das crianças 

sobre como está sendo a alimentação em casa. 

Foi informado o peso da criança através do questionário google forms enviado para 

os responsáveis sobre pesquisa alimentar da criança, do qual foi enviado nos grupos das 

turmas e no telefone pessoal dos pais pelo WhatsApp. Do total de respostas no Maternal I 

obteve-se: 108 pais preencheram o questionário enquanto, 15 não responderam; Maternal II 

foram 73 respondidos e 72 pais não responderam. Através das respostas realizou-se uma 

análise do peso, com a finalidade de verificar o estado nutricional das crianças, foram 

utilizadas como referência as tabelas da Organização Mundial de Saúde – OMS, de peso 

por idade de acordo com o sexo e faixa etária. 

 Como resultado do levantamento obteve-se:  
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Tendo em vista, a análise dos resultados será implementado um plano de ação já 

que, as crianças com baixo peso, podem apresentar carências nutricionais, como anemia 

Estado Nutricional das Crianças -Maternal I 

60,2

% 

33,3% 

6,5%

% 

65% 

32%

% 

3% 

Maternal 1 - crianças com eutrofia 60,2%, acima do peso 33,3% e abaixo do peso 

6,5%.  

Maternal 2 - Crianças com eutrofia 65%, acima do peso 32% e abaixo do peso 3%. 
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ferropriva, retardo do crescimento e do desenvolvimento mental. O cardápio será 

enriquecido com alimentos ricos em ferro e ofertado uma dieta hipercalórica, para 

recuperação do peso, tendo em vista uma prevenção de doenças causadas por déficit 

nutricional. E as acima do peso, deve-se ofertar os alimentos nas quantidades adequadas e 

alimentos como, verduras e frutas, para que conforme forem crescendo, o peso se adapte a 

altura, como fase do estirão, para que não se torne um adulto obeso. Também, é importante 

o acompanhamento familiar onde a creche trabalhará em conjunto com os pais, para que 

em casa continuem o trabalho, como não oferecer as crianças alimentos industrializados e 

fomentar o consumo de alimentos naturais e integrais, para controle de peso. A instituição 

se compromete a promover encontros com os responsáveis em roda de conversas online, 

vídeo e folders explicativos sobre alimentação saudável para fazer uma conscientização dos 

pais. 

Na creche no modo presencial são ofertadas 05 (cinco) refeições diárias, elaboradas 

pela nutricionista, seguindo a Lei do Escudeiro em quantidade, qualidade, harmonia e 

adequação; oferecendo macronutrientes e micronutrientes para as crianças, de acordo com 

a OMS/FAO, 2003. 

As refeições são preparadas pelos cozinheiros com muita dedicação e cuidados 

higiênicos, sob supervisão do nutricionista, estando divididas ao longo do período que se 

encontram na creche, do seguinte modo: café da manhã, colação, almoço, lanche e jantar. 

Nesses momentos de refeições a criança possui autonomia em se servir. Algumas crianças 

possuem restrição alimentar a determinados alimentos, os pais trazem o laudo médico, 

atestando que a criança possui alguma restrição alimentar, tais como: alergia ao leite, 

intolerância à lactose, deficiência em Glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD), entre outras. 

E é elaborado uma dieta diferenciada com restrição do alimento, fazendo a troca por outro, 

como leite de soja, manteiga zero lactose. 
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Exemplo de Cardápio Semanal: 

 

 

 

Foto de Devolutivas realizadas pelas as famílias em casa com as crianças. 
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c- Relação escola-comunidade 

A instituição, embasada na concepção de que a educação é um processo que envolve toda 

a comunidade, estimula a participação da família através de atividades que englobam a 

criança e seus familiares. Essa articulação é considerada importante para o desempenho do 

aluno e alcance dos objetivos educacionais. As estratégias executadas são:  

 Reuniões extraordinárias, para orientações e discussão de temas relativos ao 

desenvolvimento humano na infância. 

 Duas reuniões semestrais para acompanhar o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança, mediante apresentação do Relatório Descritivo Individual 

do Aluno (RDIA); 

 Reuniões individuais com a família e a equipe para solucionar problemas específicos 

à aprendizagem, comportamento e alimentação do aluno. 
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 Contato diário com os pais através da agenda escolar, informando sobre o 

desempenho do aluno ou ocorrências que o envolva, bem como recados referentes 

às atividades desenvolvidas. 

 Comissão Escolar com o objetivo de aproximar mais as famílias na participação da 

vida escolar do filho (a). 

 Rodas de conversas tratarão sobre assuntos relevantes para a realidade de cada 

turma. 

 

 No ano de 2020/2021 realizou os encontros virtuais como conselho de classe, 

reuniões semestrais, atendimentos individuais, Rodas de conversas,  contato com os pais 

através de chamada de vídeo buscas ativas, ligações e mensagem de texto, por meio do 

aplicativo google meet através do email do @estudante. Com intuito da construção do RDIA 

(Relatório Descritivo Individual do Aluno) com base nas evoluções das aprendizagens das 

crianças com a ajuda dos familiares. 

Também foram aplicados questionários com questões objetivas e subjetivas, ao final do 

primeiro e segundo semestre do ano, os quais são respondidos nas reuniões pedagógicas 

realizada neste período. Os questionários têm por finalidade a coleta de dados e sugestões 

para compreender como a escola está sendo percebida e os seus resultados são utilizados 

para o planejamento e a realização de possíveis mudanças. 

 

d) Inclusão 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família entende que a educação é 

um instrumento de promoção humana, sobretudo na sociedade atual marcada pela 

exclusão, cuja proposta educativa visa levar o aluno a ser agente transformador de sua 

realidade. O respeito à diversidade (raça, gênero, credo etc.) é crucial para que as crianças 

aceitem o outro em suas singularidades, devendo permear todas as relações na instituição. 

Com relação às crianças que apresentam um olhar diferenciado, seguimos o Currículo 

Funcional Natural e as Orientações Pedagógicas Educação Especial/ SEEDF. Esses guias 

se referem à maneira como os objetivos educacionais são escolhidos para o aluno 

enfatizando que aquilo que ele vai aprender tenha utilidade para a sua vida a curto ou a 

médio prazo. Os objetivos centrais da aplicação do Currículo Funcional/Natural seria tornar 

o aluno mais independente e produtivo e também mais aceito socialmente. 

As crianças com alguma necessidade especial participam de todas as atividades 

pedagógicas, lúdicas e recreativas, que buscam estimular o desenvolvimento e a 

convivência delas, respeitando as características de cada uma, de modo a proporcionar total 

interação entre as crianças com e sem necessidades especiais. 
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As concepções acima possibilitam uma Educação Inclusiva, em que a aprendizagem 

seja cooperativa (as crianças realizam atividades em conjunto para atingir um objetivo), são 

estimuladas para que se ajudem mutuamente, ou seja, uma criança poderá ensinar algo 

para o outro (melhorando a autoestima e o prazer em aprender). 

e) Projetos específicos; Projeto Infância, Projetos da alimentação, Projeto o brincar como Direito.  

 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – SOE 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Atender à comunidade 

escolar com 

urbanidade, 

cordialidade, presteza 

e eficiência; 

Buscar alternativas de 

resoluções de 

problemas, por meio 

de habilidades 

comunicativas e 

cooperativas; 

Executar, incentivar e 

orientar os educadores 

para o 

desenvolvimento de 

estratégias 

relacionadas e ensino 

especifico para as 

crianças; 

Executar e orientar 

pais e familiares em 

relação aos aspectos 

que interfiram 

diretamente nas 

atividades; 

Promover articulação 

- Orientar e 

acompanhar as 

famílias/responsávei

s sobre as questões 

relacionados às 

faltas e ao 

desenvolvimento das 

crianças; 

- Acompanhar o 

processo de 

desenvolvimento das 

crianças e aplicar na 

coordenação para os 

docentes; 

- Organizar os 

registros 

pedagógicos 

referente as 

crianças; 

- Buscar conhecer a 

comunidade escolar, 

identificando suas 

possibilidades 

concretas, seus 

interesses e 

necessidades; 

Agentes 

externos de 

diversas 

áreas; 

 

Conselho 

Tutelar 

Estudantes 

Famílias e 

responsáveis  

Profissionais 

Atendimentos 

realizados 

semanalmente 

em acordo 

com a 

demanda (pais 

e 

responsáveis 

e 

profissionais) 

 

 

As demais 

ações são 

realizadas de 

acordo com o 

calendário 

anual. 

Conselho de 

Classe  

participativo; 

 

Pesquisa de 

satisfação 

anual com a 

comunidade 

escolar; 

 

Reuniões e 

atendimentos 

registrados 

em Ata 

própria; 
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com os com as 

famílias e ou 

responsáveis e a 

comunidade, criando 

processo de 

integração da 

sociedade com a 

Instituição; 

Realizar 

projetos/ações que 

forneçam a melhoria 

do processo de 

integração, ensino e 

aprendizagem; 

 Encaminhar aos 

serviços e órgãos 

específicos, os casos 

de crianças vítimas de 

violência ou de maus 

tratos. 

- Identificar e 

encaminhar crianças 

que apresentem 

queixas escolares, 

incluindo dificuldades 

comportamentais ou 

outros que interfiram 

no desenvolvimento 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Estratégias de Avaliação 
 

[...] a criança não é um adulto em miniatura. Ela modela sua própria 

cultura primitiva; embora não possua a arte da escrita, ainda assim 

escreve; e ainda que não possa contar, ela conta, todavia (LURIA, 

1989, p. 102). 

 

 A avaliação é concebida como um momento de promover a melhoria da ação 

pedagógica, com o intuito de favorecer o crescimento biopsicossocial do aluno. Observa-se 

isso, no depoimento da educadora a respeito do que é a avaliação na Educação Infantil: 

―Avaliar se destina a obter informações e subsídios capazes de favorecer o desenvolvimento 

da criança e ampliação de seus conhecimentos‖.  

O professor assume o papel de mediador, questionador e investigador, promovendo 

uma ressignificação das experiências vivenciadas pelas crianças gerando avanços na 

aprendizagem. Além do compromisso de criar um ambiente facilitador de criação e 
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descoberta, capaz de fomentar a construção do conhecimento, através da exploração do 

meio. 

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

habilidades, evoluções e dificuldades. Este acompanhamento é continuo, mediante 

observações da relação entre o desenvolvimento e aprendizagem da criança, que servirá 

para o planejamento de atividades e projetos voltados para atender a criança de modo 

integral.  

De acordo com Arnaiz Sanchez (2003), para operacionalização do processo de 

observação, o observador deverá dispor de instrumentos e de habilidades, vivenciando-a 

primeiro para depois executar. 

 

Por isso, consideramos que as atitudes de observação, análise e 

reflexão quanto às manifestações das crianças, enquanto na situação 

de sala de aula, são essenciais para o processo de avaliação na 

escola infantil. (SMOLE, 2003, p. 178). 

 

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

pessoal, linguagem, entre outros. 

 

Para que as aprendizagens infantis ocorram, é preciso que o 

professor considere, na organização do trabalho educativo: 

- A interação com crianças da mesma idade e de idades diferentes 

em situações diversas como fator de promoção da aprendizagem e 

do desenvolvimento e da capacidade de relacionar-se; 

- Os conhecimentos prévios de qualquer natureza, que as crianças já 

possuem sobre o assunto, já que elas aprendem por meio de uma 

construção interna ao relacionar suas ideias com as novas 

informações de que dispõem e com as interações que estabelece; 

- A individualidade e a diversidade; 

- O grau de desafio que as atividades apresentam e o fato de que 

devem ser significativas de maneira integrada para as crianças e o 

mais próximas possíveis das práticas sociais reais; 

- A resolução de problemas como forma de aprendizagem. (RCNEI, 

1998, v.1, p.30). 

 

Na instituição a avaliação formativa acontece através da observação sistemática cujo 

registro é realizado em caderno de campo, bem como no Diário de Classe, em portfólio que 

não é meramente um instrumento de coletânea das atividades desenvolvidas pelos alunos, 
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mas constituem-se dados alusivos ao progresso do aluno e no caderno de grafismo, 

instrumento que permite a verificação do progresso expressivo da criança através dos 

desenhos. As reflexões, analises e inferências oriundas dessa sistemática comporão o 

Relatório Descritivo do Aluno (RDIA). Ao avaliar, visamos compreender as expressões, a 

construção do pensamento e do conhecimento, desenvolvimento da criança bem como suas 

necessidades e interesses, guias primordiais do planejamento e das praticas pedagógicas. 

Nesta perspectiva, busca-se que a avaliação seja construída no diálogo entre o 

professor e o aluno, no que tange o processo de ensino-aprendizagem, compreendendo o 

nível de assimilação e construção do conhecimento. Estes instrumentos são apresentados 

semestralmente aos pais ou responsáveis, para que se tornem cientes da evolução da 

criança e possam dar continuidade ao trabalho realizado na instituição no âmbito familiar. 

Além disso, tem-se o registro de intercorrências e o uso de agenda como forma de diálogo 

com a família. É feita a alusão à assiduidade do aluno, mediante registro diário das 

educadoras. 

O Conselho de Classe e a reunião de pais e mestres vêm sendo positivo, pois valida 

a participação das crianças como critica construtiva, trazendo apontamentos ou fragilidades 

a serem melhoradas. Realizamos perguntas simples e usamos como instrumentos lúdicos e 

criativos, imagens da rotina escolar, facilitando assim a verbalização da criança em 

expressar suas necessidades, desejos e sentimentos relacionados ao ambiente escolar. 

 Na Educação Infantil, o aluno é encaminhado para a escola sequencial 

automaticamente, ou a família poderá optar escolas sequenciais sugeridas pela Uniplat no 

mês de Outubro quando a Regional encaminha as opções. 

Devido a pandemia do novo SARS-COV-2, neste ano continuou-se com o ensino 

remoto, onde realizou-se a avaliação através de devolutivas postada pelas famílias na 

Plataforma Google Classroom sala de aula, chamadas de vídeos. Fotos, vídeos, whatsapp e 

atividades impressas realizadas pelas crianças que comprovaram dificuldades em ter 

internet. Com base nesse desafio seguimos o ano de 2021 realizado as atividades no 

mesmo formato e seguindo o Manual de Orientações Pedagógicas para atendimento remoto 

da Educação Infantil. 

A instituição realiza avaliação institucional semestralmente com a comunidade através de 

questionário disponibilizado pela SEEDF, mais conhecido como pesquisa de satisfação com 

intuito de saber como a instituição esta sendo vista, através dos resultados planejamos 

ações para ser atingidas e melhoradas. 
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96% 

4% 

Com relação as chamadinhas diárias 

Curti Não Curti

82% 

18% 

A criança gosta de participar de como 

está o tempo? 

Curte Não curte
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85% 

15% 

Seu (ua) filho (a) consegue falar sobre 

os seus sentimentos? 

Curte Não curte

84% 

15% 

1% 

As atividades propostas que envolvem 

tinta, recorte, colagem a criança 

realiza: 

Com alegria/motivação Não gosta de fazer As vezes
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45% 

7% 

48% 

A criança consegue fazer o reconto (da 

sua maneira) de histórias lidas pelo 

adulto? 

Sim Não As vezes

90% 

10% 

As atividades que envolvem 

movimento (danças e brincadeiras) a 

criança realiza com: 

Com alegria Não realiza
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62% 

38% 

Em um possível retorno, você sente 

seguro de mandar seu filho (a) nas 

aulas presenciais? 

Sim Não

37% 
63% 

Qual opção você escolheria para a seu 

filho participar? 

Ensino Hibrido (online) Presencial
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9- Organização Curricular. 
 

 Do ponto de vista legal e com base no PLANEJAMENTO CURRICULAR NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL PARA O BIÊNIO 2020-2021. A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação 

Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos e 

onze meses de idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, 

complementando a ação da família e da comunidade (Lei n.º 9.394/96, Art. 29). Portanto, as 

instituições que ofertam a Educação Infantil devem assegurar a educação em sua 

integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. As 

práticas pedagógicas devem potencializar a compreensão do mundo feita pela totalidade de 

seus sentidos, no conhecimento que se constitui na relação intrínseca entre razão e 

emoção, expressão corporal e verbal, experimentação prática e elaboração conceitual. 

 O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família segue o Calendário da 

Secretaria de Educação (SEEDF) e baseia-se no Currículo da Educação Básica.  O modo 

de organização das atividades colabora para que a criança experimente diferentes 

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

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

emergência dos conflitos e dos consensos coexiste como parte dos processos. O que se 

quer é que esta organização curricular por campos de experiências contribua para um 

desenvolvimento coletivo e abrangente das crianças. São eles:  

O eu, o outro e o nós: Esse campo de experiência propõe que as crianças descubram a si 

mesmas, aos grupos das quais fazem parte (família e/ou responsáveis, instituição de 

educação para a primeira infância, igreja, academia etc.) e a outros coletivos, no sentido de 

formar sua identidade e alteridade. Fomenta-se o fortalecimento das crianças nos seus 

grupos e o respeito aos demais que delas diferem, elementos fundamentais da beleza e 

riqueza da diversidade humana. 

Corpo, gestos e movimentos: Esse propõe o trabalho voltado ao desenvolvimento 

corporal da criança que, ao se expressar, interage com o mundo desde cedo por meio de 

gestos e movimentos corporais, sejam eles dotados de intencionalidade ou de impulsos 

próprios da infância, bem como de espontaneidade ou coordenação de movimentos, gestos 

e sentidos. 

Traços, sons, cores e formas: Esse campo abrange o trabalho educativo que evidencia as 

manifestações artísticas, culturais e cientificas como aporte de desenvolvimento infantil, 

sejam elas locais ou de maior amplitude, como regionais, nacionais ou internacionais. 
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Escuta, fala, pensamento e imaginação: Estabelece interlocuções mais prementes com as 

linguagens oral, escrita, corporal, artística e interações com a natureza e a sociedade, 

embora dialogue com as demais linguagens. O que se pretende é que reflitam sobre esse 

sistema e participem criticamente da cultura escrita, de modo a desenvolver o prazer pela 

literatura, fruindo e exercitando a leitura e a escrita de acordo com suas possibilidades, ao 

ter como recursos as interações, as diversas linguagens e a imaginação. 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: propõe que as crianças 

experimentem o mundo ao seu redor, enquanto investigam, descobrem, interagem, 

elaboram e transformam a sociedade na qual estão inseridas.  

Sendo importante enfatizar juntamente com os campos de experiências os seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com o Currículo em Movimento da Educação 

Infantil a serem garantidos as crianças assistidas neste CCEISF, sendo: 

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

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

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

e às diferenças entre as pessoas; 

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

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

produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências 

emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais; 

3 Participar ativamente, com adulto e outras crianças, tanto do planejamento da 

gestão da instituição que oferta a Educação Infantil quanto das atividades da vida 

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

desenvolvimento das diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos e do 

posicionamento. 

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

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

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

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

sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, duvidas, hipóteses, 

descobertas, opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos elaborados a 

partir de diferentes experiências que envolvam a produção de linguagens e a fruição 

das artes nas suas diversas manifestações; 

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

imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas experiências 
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de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição de 

Educação Infantil. 

 

b) Eixos transversais 

Para tratar assuntos que apresentam relevância social, que permeiam as relações e 

as novas configurações familiares atuais, o Currículo em Movimento da Educação Básica 

especifica alguns eixos transversais são eles: Educação para a Diversidade, Educação para 

a Sustentabilidade, Cidadania e Educação em para e para Direitos Humanos. 

A educação para a diversidade busca implementar ações voltadas para o diálogo, 

reconhecimento e valorização dos grupos sociais. 

Educação para a diversidade: A diversidade pode ser entendida como a percepção 

evidente da variedade humana, social, física e ambiental presente na sociedade. Assim, 

apresenta-se como um conjunto multifacetado e complexo de significações. Stuart Hall 

(2003) a define, no campo da cultura, como sendo uma oposição aos pressupostos 

homogêneos construídos pelo Estado moderno, liberal e ocidental, que se pautou, 

sobretudo, nos modelos universais, individuais e seculares. A diversidade está relacionada, 

a um só tempo, à diferença de padrões, saberes e culturas hierarquizadas e à desigualdade 

econômica. Esse atributo nos leva a alguns grupos excluídos que, historicamente, têm 

vivenciado a desigualdade em virtude de suas diferenças dos padrões preestabelecidos: 

mulheres, pessoas com deficiências, negros, povos indígenas, população LGBT, 

quilombolas, campesinos entre outros. 

As atividades propostas no CCEISF trabalhar no cotidiano das crianças o conviver e 

respeitar o outro em suas diferenças culturais, econômicas, orientações sexuais, 

configurações de familiares, étnicos e raciais. Levar a criança desde pequena à reconhecer 

a existência da exclusão no ambiente escolar, formando um universo de cidadão. Através do 

plano de ação sobre a Semana da Educação para a Vida com recursos materiais lúdico 

como: fantoches, músicas, histórias entre outros. 

Na transversalidade: Educação cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos: 

Cidadania e direitos humanos são termos utilizados algumas vezes para expressar uma 

mesma realidade, politica ou ação. A cidadania é uma ideia fundamentada em uma ordem 

jurídico-política, ou seja, o cidadão é membro de um determinado Estado e seus direitos 

ficam vinculados a decisões políticas. Por isso, os direitos de cidadania são variáveis em 

função de diferentes países e culturas e determinados por diversos momentos históricos. No 

entanto, jamais estar dissociados dos direitos humanos em sociedades democráticas. 
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Nesse processo, a criança é levada a se reconhecer como ser no mundo capaz de 

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

atividades constantemente incentivado. A educação em direitos humanos como um 

processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, para 

isso, é necessário englobar o conhecimento dos direitos humanos existentes, no caso da 

Educação Infantil, o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A creche programa atividades pedagógicas por meio de saberes populares, científicos 

e de interação com a comunidade, que visem a uma educação ambiental baseada no ato de 

cuidar da vida em todas as fases. Busca-se oportunizar a professores e estudantes a 

construção de uma sociedade igualitária que atenda as necessidades do presente e 

conserve recursos naturais para as gerações futuras. A educação visa promover nas 

crianças a preocupação e o cuidado em suprir suas necessidades sem afetar o meio 

ambiente e as outras espécies de seres vivos, através de atividades como reciclagem, 

reaproveitamento de alimentos, evitando o desperdício dos recursos hídricos e outros. 

 A Escola possui um papel crucial na formação da cidadania centralizado no processo 

democrático. 

 

Se quisermos que elas cresçam como cidadãos ativos e 

participativos, entretanto, precisamos aceitar que mesmo às crianças 

menores deveria ser dada a oportunidade de expressar suas opiniões 

e sua parte na tomada de decisões, tão logo elas tenham 

competência para tanto. (GOLDSCHMIED & JACKSON, 2006, p. 24). 

No ano de 2021 trabalho o Caderno Orientador Convivência Escolar e Cultura de paz, com o 

intuito é disponibilizar um referencial informativo e formativo capaz de oferecer à 

comunidade escolar e à rede de proteção (educação, saúde, segurança, justiça, assistência 

social, cultura, outros), um compilado prático que alinha os conceitos ligados ao campo dos 

Direitos Humanos, da Cultura de Paz e da Mediação de Conflitos para uma ação educativa, 

integrada e interventiva.  
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Plano de Ação – Semana Educação Para a Vida (Roda de Conversa com a família).  

Dimensão/Categoria Problema Raiz Ação Regras Em caso de 

não 

cumprimento 

do acordo 

Prevenção Observações 

Violência física Dificuldade no 

diálogo 

Família Intervenção Regras de convivência Ocorre a 

correção física 

Atendimento Dando 

orientação aos 

pais 

Xingamentos, insultos, 

ameaças e ofensas 

Falta de 

paciência 

Família Ameaças Ter diálogo Ocorre ameaças Roda de 

conversa 

Prevenção e 

promoção a 

vida 

Racismo Cultural Família Orientação 

imediata 

Intervenção com diálogo Ocorre insultos Diálogo e 

atendimento 

Realizando 

orientação em 

roda de 

conversa 

LGBTfobia Não Não Não Não Não Não Não 

Xenofobia Não Não Não Não Não Não Não 

Intolerância religiosa Não aceita Cultural Orientação 

imediata 

Evitar conflitos Ocorre 

desacordos 

Diálogo 

assertivo em 

atendimento 

Dando 

orientação aos 

pais 

Violência a meninas e 

mulheres 

Intolerância Cultural Intervenção 

imediata 

Cumprimento dos diretos 

das crianças 

Sinalizar o 

conselho tutelar 

e relatórios 

Atendimento Orientação aos 

pais 

Desrespeito entre 

estudantes 

Disputa de 

brinquedos 

Educação 

familiar 

Intervenção 

imediata 

Cumprimento dos direitos 

das crianças 

Atendimento Diálogo e 

orientação 

Roda de 

conversa 

Desrespeito entre 

Professores (as), 

servidor (a) e gestores 

(as) 

Não Não Não Não Não Não Não 

Situações de 

intimidações 

sistemática (bullying) 

Apelidos/Brinc

adeiras 

Cultural Dialogo/ 

Atendiment

o 

Cumprimento dos diretos 

das crianças 

Para servidores: 

Advertência 

para alunos – 

Treinamentos, 

estudos e 

orientação 

Atendimentos 
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Diálogo 

Desrespeito ao meio 

ambiente 

Jogar lixo em 

local indevido e 

deixar torneiras 

abertas 

Cultural/ 

Família 

Roda de 

conversa/ 

Palestras 

Cumprimento das 

diretrizes/ normas da 

instituição 

Intervenção/  

diálogo 

Lúdico: 

Teatros 

histórias e 

músicas 

Orientação aos 

pais 

Falta de generosidade Pegar o 

pertence do 

colega 

Familiar Diálogo 

através de 

história 

Regras de convivência Intervenção/ 

diálogo 

Teatros 

ilustrativos/ 

fantoches 

Orientação e 

atendimento 

com os 

responsáveis 
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No início do ano letivo é feito uma coordenação geral com toda a equipe pedagógica, com o 

objetivo de elaborar um Plano de Ação em Unidades Didáticas com projetos e atividades a 

serem desenvolvidos e definição das atividades culturais. Esse planejamento é anual está 

sujeito a mudanças, devido ser visto como algo dinâmico e flexível conforme as necessidades 

que surjam em cada turma. 

 O planejamento pedagógico é realizado nas Coordenações Pedagógicas e é arquitetado 

a partir da ―Proposta de Organização Curricular‖. Essa parte de Unidades Didáticas que 

organizam temporalmente os objetivos de aprendizagem, as linguagens, as atividades a serem 

desenvolvidas (permanentes e diversificadas), as estratégias de avaliação, o cronograma de 

trabalho e os recursos didáticos. Quando esse instrumento é elaborado, busca-se a partir dele, 

produzir o desenvolvimento das atividades por meio dos planos de aula. 

 Para a execução do planejamento, são realizados vários momentos de Coordenação 

Pedagógica virtual, com intuito de replanejar os temas com base no documento Educa em casa 

DF, observando a realidade das famílias. As unidades didáticas são estruturadas e executadas 

baseadas nas necessidades de cada turma, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional e a 

fim de melhorar o desempenho e concretização das metas educacionais, são promovidos 

Grupos de Estudos, semanais, de aproximadamente 1 hora, para expandir conhecimentos 

sobre a aprendizagem e desenvolvimento da criança, ou de temas de relevância à prática dos 

educadores. 
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SUBUNIDADES:  
 Acolhimento e Inserção (08 a 12 de Março) 

 Acolhimento e Inserção (15 a 19 de Março) 

 Água (22 a 26 de Março) 

 Emoções (29 a 30 de Março) 

 Páscoa (31 de Março) 

 Conhecendo Minha Creche ((05 a 09 de Março) 

 Saúde/higiene, higiene do corpo, covid-19 (12 a 16 de Abril) 

 Brasília/Emoções (19 a 23 de abril) 

 Musicalidade- sons internos (26 a 20 de abril) 

 Semana Educação para a vida ( 03 a 07 de Maio) 

 
 

JUSTIFICATIVA:  
 

Os primeiros dias na escola geram expectativas, ansiedade, insegurança, angústias, medos e dúvidas em pais, crianças, professores e funcionários. 

Considerando esse momento muito importante é fundamental desenvolver um trabalho que facilite a transição do ambiente familiar ao escolar, 

pensando e planejando atividades que garantam uma inserção gradativa, envolvendo todos em um ambiente afetivo e acolhedor.  

Através de atividades lúdicas aonde a criança irá aprender a tomar banho, alimentar-se, cuidar dos seus pertences fortalecendo vínculos com os 

profissionais e colegas de sala de aula.  

Nesses momentos que as crianças irão conhecer a si mesmos e o próximo despertando a alteridade para com o outro. Usando o próprio corpo e 
conhecendo os sons que o mesmo tem. 
 

 

 

Cronograma: 08/03 a 11/05 

UNIDADE DIDÁTICA I: DESCOBRINDO UM MUNDO DE POSSIBILIDADE 
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SUBUNIDADES: Meio Ambiente (10 a 14/05)  
* Dia Nacional de Combate ao abuso e a Exploração Sexual de Criança e * Adolescentes ( 17 a 21/05 )  
* Semana do Brincar ( 24 a 28/05)  
* Semana do Brincar ( 31 a 04/06)  
* Musicalidade Sons externos  (07 a 11/06) 
* Musicalidade (14 a 18/06)  
* Cidade e o Campo ( 21 a 25/06) 
* Animais/Seres Vivos ( 28 a 02/07) 
* Festa Junina (05 a 09/07)  
* Universo Científico e Matemático/Educação Financeira ( 12 a 16/07) 
 

Culminância: Festa Junina com o tema: Alegria que contagia. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Som é tudo que soa! Segundo Teca Brito (2003, p.17): A música é uma linguagem universal. Tudo o que o ouvido percebe sob a forma de 

movimentos vibratórios. Os sons que nos cercam são expressões da vida, da energia, do universo em movimento e indicam situações, 

ambientes, paisagens sonoras: a natureza, os animais, os seres humanos traduzem sua presença, integrando-se ao todo orgânico e vivo deste 

planeta. De fato, a música é um elemento sempre presente na cultura humana. Sendo imprescindível na formação da criança para que ela, ao 

se tornar adulta, atinja a capacidade de pensar por conta própria e exerça sua criatividade de maneira crítica e livre, a música e também a 

dança são fundamentais na formação do corpo, da alma e do caráter das crianças e dos adolescentes. A música ganha ainda mais importância 

por arrebatar não só as crianças, mas também os adolescentes e os adultos. Nesse sentido, este trabalho se justifica na medida em que 

procura demonstrar a importância da música para a formação da criança. Isso vale tanto para as atividades escolares quanto para todas as 

outras atividades desenvolvidas para e com a criança. Além de contribuir para que os diversos conhecimentos sejam mais facilmente 

apreendidos pelo infante, a música faz com que ele desenvolva sua criatividade, sua subjetividade e exerça sua liberdade, tornando-o, no 

futuro, um ser autônomo e capaz de exercer com responsabilidade seu papel de ser autônomo e cidadão. 
 

 

Cronograma: 12/05 a 16/07 

 

UNIDADE DIDÁTICA II: Explorando Diversidade Cultural 



66 
 

SUBUNIDADES:  
Projeto Alimentação ( 02 a 06/08) 
Projeto Alimentação ( 09 a 13/08) 
Patrimônio Cultural ( 16 a 20/08) 
Família ( 23 a 27/08) 
Família ( 30/08 a 03/10) 
Contos ( 06 a 10/09) 
Semana da Prevenção uso de drogas ( 13 a 17/09) 
Profissões/ 21- Dia da luta da pessoa com deficiência (20 a 24/09) 
Lendas/Folclore ( 04 a 08/10) 
Projeto Brincar/Direitos e Deveres (11 a 13/10) 
  
 

JUSTIFICATIVA:  
Tendo em vista a dificuldade de convivência das crianças, a falta de tolerância demonstrada pelos pais (o que interfere de forma negativa nas ações 
pedagógicas realizadas com a turma) e o egocentrismo exagerado à faixa etária apresentado por grande parte das crianças observamos a 
necessidade de uma unidade que trabalhe com valores, tolerância às diferenças, regras de convivência, identidade e autoestima. Proporcionar as 
crianças momentos de convivência saudável, amiga, criativa e construtiva; pois através da brincadeira a criança atribui sentido ao seu mundo, se 
apropria de conhecimentos que a ajudarão a agir sobre o meio em que ela se encontra, a brincadeira é uma forma de preservar a produção cultural 
de um povo num certo período histórico. E é esta representação cultural importante para a construção da identidade social que será tratada nesta 
unidade utilizando recursos tecnológicos para que os alunos possam interagir e vivenciar de maneira prazerosa esta vivência. "Resgatar a história de 
jogos tradicionais infantis, como expressão da história e da cultura, pode nos mostrar estilos de vida, maneiras de pensar, sentir e falar e sobretudo, 
maneiras de brincar e interagir. Configurando-se em presença viva de um passado no presente", trazendo a música como o elo entre a família e a 
escola. Este projeto contempla a necessidade de pequenos atos, que serão responsáveis por grandes transformações que devem ser assumidas por 
nós, para o resto de nossas vidas e assim estaremos garantindo o futuro de nossas gerações com fraternidade e sustentabilidade. 
 
 

 

 

Cronograma: 29/07 a 08/10 

UNIDADE DIDÁTICA 3: A Criança Aprende Brincando ela é Feliz 
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• SUBUNIDADES: Trânsito/Meios de Transportes (14,15 18 a 22/10) 

• Semana do livro e da biblioteca (25 a 29/10) 

• Artista ( 01/11 a 05/11) 

• Artista (08 a 12/11) 

• Consciência Negra ( 15 a 19/11) 

• Semana Maria da Penha ( 22 a 29/11) 

• Eu e a Sociedade Humana/Pensando em Mundo Melhor (06 a 10/12) 

• Projeto Natalino (13 a 17/12)  

• Transição/Inserção ( 20 a 22/12) 

JUSTIFICATIVA:  
 
É um termo com várias acepções, em diferentes níveis de profundidade e diferente especificidade São práticas e ações sociais que seguem um 

padrão determinado no espaço. O que é Cultura: (do latim cultura, cultivar o solo, cuidar). Refere-se a crenças, comportamentos, valores, instituições, 

regras morais que permeiam e identifica uma sociedade. Explica e dá sentido a cosmologia social, é a identidade própria de um grupo humano em 

um território e num determinado período. No senso comum: "cultura é tudo o que é produzido pelo homem que o difere dos animais "VAMOS 

PENSAR AQUI A CULTURA COMO‖: O conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou civilização. 

Fazem parte da cultura de um povo as seguintes atividades e manifestações: música, teatro, rituais religiosos, língua falada e escrita, mitos, hábitos 

alimentares, danças, arquitetura, invenções, pensamentos, formas de organização social, etc 

 
 

Cronograma: 14/10 a 22/12 

UNIDADE DIDÁTICA 4: Cada Pequena Descoberta se Torna um Grande Aprendizado 
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10-PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP. 
 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família optou pelo tipo de 

gestão administrativo pedagógico participativo, pois se acredita que o mesmo oferece 

mais segurança à comunidade, uma vez que, além da participação dos professores, essa 

pode também estar inserida no processo de desenvolvimento do aluno.  

A equipe pedagógica é composta por Diretor, Coordenador Pedagógico, Professor, 

Monitor, Orientador Educacional, Psicólogo e Nutricionista; busca-se da melhor maneira, 

cooperar com as necessidades de cada membro. 

Como instituição formal, o Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada 

Família, adota estratégias estabelecidas em políticas que norteiam os diversos 

segmentos que compõem a estrutura administrativa e pedagógica a seguir: 

 

  Política de Direção – coordena e preside o fundamento do processo 

pedagógico, a ação do coordenador, as atividades dos educandos e as relações da 

comunidade escolar. Zela para que se cumpra, no âmbito de sua ação, a ordem 

educacional vigente no país. 

 

 Política Pedagógica – diagnostica, planeja, orienta e avalia as atividades 

didático-pedagógicas, visando à qualidade e a unidade do processo ensino-

aprendizagem. Proporciona condições para o desenvolvimento integral e harmônico do 

educando, promovendo o seu ajustamento à escola, à família e à comunidade. Oferece 

momentos em que a escola, a família e a comunidade possam estar juntas, participando 

de eventos que propiciem uma maior interação no processo pedagógico e o êxito do 

ensino aprendizagem do discente, exercido em conjunto com o educador e o 

coordenador. 

 Para promover o aprimoramento moral, cultural, ecológico, compreendendo 

os direitos e deveres da pessoa humana; e contribuir para o desenvolvimento de 

suas potencialidades são ofertadas idas ao teatro, ao cinema, ao zoológico, 

atividades dentro dos projetos que possibilitem os conhecimentos dos direitos e 

deveres das crianças. Nas rodas de conversas em sala de aula, são possibilitados 
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momentos de reflexão, escolhas e sugestões para que os alunos adquiram 

habilidades e atitudes necessárias para uma educação cidadã crítica. 

A participação e integração de todos os membros da comunidade escolar, é 

propiciada na execução e implementação da Proposta Pedagógica; na execução das 

festividades; rodas de conversa com os pais; reuniões bimestrais com palestras 

preventivas e informativas; e nas reuniões semestrais para conhecimento do Relatório 

Descritivo Individual da criança e preenchimento de questionários institucionais 

avaliativos. 

 A formação integral do aluno é estimulada através de planejamentos pedagógicos 

que envolvam todas as linguagens do Currículo, bem como as necessidades individuais 

de cada um. Há a promoção de uma rotina que favoreça o cuidar e o educar de forma 

harmoniosa e dinâmica, respeitando o outro. A criança é estimulada a participar da 

construção de atividades, histórias (reconto) e em brincadeiras dirigidas. 

Para promoção do diálogo como estratégia de mediar conflitos e para tomada de 

decisões, são realizadas: rodas de conversas com os alunos; atendimentos 

individualizados e/ou em grupo para os profissionais, reuniões coletivas com os 

funcionários e reuniões com os pais e/ou responsáveis, a fim de utilizar o diálogo como 

um recurso. 

Com a finalidade de desenvolver a criança em seus aspectos intelectuais, sociais, 

físico e psicológico, são realizadas atividades pedagógicas, por meio de projetos, que 

propiciem o desenvolvimento criativo (atividades de grafismo e Projeto Pequenos 

Artistas), a socialização (atividades cooperativas), avanço psicomotor (Circuito 

Psicomotor), e o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. 

Através de parcerias, são promovidas ações gratuitas como: exames laboratoriais 

para as crianças (fezes e sangue) pelo Instituto Sabin; entrega de loção pelo Posto de 

Saúde para tratar a pediculose; verificação de glicemia e pressão arterial pelo SESC-DF. 

Além de intervenções do Posto de Saúde para desenvolvimento da saúde bucal e visitas 

de médicos para avaliação das crianças. 

Com o objetivo de viabilizar a integração escola-família-comunidade, são 

executados projetos (Projeto Leitura e Projeto Meu Amigo); atendimentos e orientações 

individualizados para compreensão das dificuldades que o aluno apresenta; aplicação de 

questionários para avaliação institucional, visitas domiciliares e palestras. 

Para implementação do PPP, buscou-se atingir um quantitativo amostral de toda a 

comunidade escolar sobre as suas concepções e avaliações a respeito da estrutura e 
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funcionamento da instituição. Os instrumentos utilizados foram questionários com 

questões objetivas e subjetivas com o objetivo de avaliar a instituição, coleta de 

depoimentos sobre a infância, o que é ser criança e como é o processo avaliativo 

educacional. Também se utilizou de dinâmicas para conhecer a imagem compartilhada 

pelos profissionais acerca da instituição; e com as crianças foram utilizados desenhos e 

rodas de conversas. 

 

OBJETIVOS METAS 

 

Maior participação dos 

pais no processo 

educacional dos filhos. 

I- Dar continuidade aos projetos de leitura e o Meu amigo. 

II- Reuniões informativas bimestrais de sensibilização dos eixos 

transversais e sobre o desenvolvimento infantil. 

III- Reuniões semestrais com o envolvimento de pais e 

educadores para avaliação das práticas pedagógicas e 

discussão para sua melhoria. 

Diagnosticar as 

potencialidades e as 

fragilidades da instituição. 

I- Avaliação institucional semestrais com os pais. 

II- Avaliação institucional e de desempenho com os 

funcionários, semestrais. 

Conhecer o aluno e sua 

percepção da instituição. 

I- Rodas de conversas com as crianças, semestrais. 

II- Aplicação do Questionário socioeconômico com todas as 

famílias. 

II- Visitas domiciliares sempre que necessário. 

Apoio a educadores que 

possuem alunos com 

necessidades 

educacionais especiais. 

I- Ampliar as parcerias com órgãos ou instituições que possuem 

um atendimento especializado. 

II- Promover grupos de estudos semestrais com os educadores 

sobre desenvolvimento sócio cognitivo dos alunos. 

PLANO DE AÇÃO/ ORGANIZAÇÃO PARTICIPATIVA NUTRICIONISTA 
 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

 

AÇOES 
ESTRATEGICAS 

 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 

 
PUBLICO 

 
CRONOGRAMA 

AVALIAÇÕES DAS 
AÇÕES 

Planejar, organizar, dirigir, 

supervisionar e avaliar os 

Cardápio 

semanal 

Sesc–Mesa 

Brasil 

Crianças 

de 02 a 

 

 

O cardápio e 

avaliado 
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serviços de alimentação e 

nutrição (UAN);  

Planejar, elaborar e 

assinar cardápios 

balanceados e variados, 

com periodicidade 

semanal, de acordo com 

as necessidades 

alimentares das crianças, 

incluindo alimentos de 

origem animal, vegetal e 

mineral; 

 

Identificar crianças 

portadoras de patologias 

e deficiências associadas 

à nutrição, para o 

atendimento nutricional 

adequado;  

Planejar, supervisionar as 

atividades de seleção de 

alimentos, doações, 

compra, armazenamento, 

produção e distribuição 

dos alimentos, zelando 

pela qualidade dos 

produtos alinhado as 

boas práticas higiênicas e 

sanitárias;  

Desenvolver projetos de 

educação alimentar e 

nutricional para o público 

alvo, promovendo a 

consciência social, 

ecológica e ambiental;  

 

Treinamento 

semestral aos 

colaboradores 

da cozinha; 

 

Realizar 

avaliação 

nutricional, 

através de 

coletas de 

dados (Peso e 

estatura); 

 

Elaboração de 

atividades de 

educação 

alimentar e 

nutricional 

(EAN), 

juntamente com 

a equipe 

pedagógica. 

 

Banco de 

Alimentos  

03 anos 

de idade  

Cardápio 

semanal 

baseando-se na 

observação da 

aceitação das 

preparações 

ofertadas; 

 

As crianças são 

pesadas e 

avaliadas 

conforme 

indicativos da 

OMS.  
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

- Coordenar e 

presidir o processo 

pedagógico, ação e 

atuação do 

coordenador das 

atividades dos 

estudantes e as 

relações da 

comunidade 

escolar; 

- Zelar para que se 

cumpra no âmbito 

da gestão a ordem 

educacional 

vigente; 

- Direcionar e 

aplicar o recurso 

SEEDF nos gastos 

específicos que 

visa o princípio 

básico e 

fundamental para 

um atendimento do 

serviço essencial. 

- Realizar 

monitoramento das 

ações realizadas 

alinhando o 

desenvolvimento 

coletivo dos 

estudantes e 

Profissionais. 

- Integrar junto as 

equipes os 

estudantes e 

comunidade 

escolar em 

execução de 

atividades e 

festividades, rodas 

de conversa, 

reuniões 

semestrais, 

preenchimento de 

questionários 

sociais e 

institucionais e 

SEEDF; 

- Promover e 

direcionar os 

seguimentos 

educacionais 

pedagógicos que 

envolvam a 

linguagem do 

curriculum bem 

como os 

documentos 

norteadores 

vigentes, 

envolvendo os 

estudantes nas 

atividades coletivas 

e individuais; 

- Criar 

possibilidades para 

assegurar produtos 

de qualidade para 

 

Conselho 

Tutelar 

 

 

 

Educadores 

 

 

 

Fornecedore

s 

cadastrados 

 

 

Profissionais 

da 

Instituição. 

 

 

 

Estudantes 

(crianças) 

Pais e 

Responsáveis 

Comunidade 

escolar. 

 

 

 

Pais e 

responsáveis; 

Estudantes 

Profissionais 

da Instituição 

 

 

Trimestral / 

Semestral 

 

Questionário 

Social e 

Avaliações 

diagnostica 

com os 

profissionais; 

pais e 

responsáveis. 

Desenvolvime

nto infantil 

pelo Relatório 

Diagnostico de 

Avaliação 

(RDIA). 

Conselho de 

Classe 

participativo 

(pais e 

responsáveis, 

Estudantes e 

Profissionais 

da Instituição).  



73 
 

um atendimento 

adequado para os 

estudantes; 

- Acompanhar e 

aplicar os 

questionários; 

- Monitorar e 

participar dos 

atendimentos aos 

profissionais e 

equipes de trabalho 

(individual ou 

equipe) e 

comunidade 

escolar. 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

Incentivar a 

participação das 

famílias;  

 

Ressignificar a 

relação entre 

Educadores e 

Estudantes; 

 

Promover a 

participação de 

toda a comunidade 

escolar 

(estudantes, 

Festas em datas 

comemorativas, 

reuniões de pais e 

responsáveis, 

rodas de conversa, 

aplicação de 

questionários 

avaliativos. 

Psicólogos 

voluntários,  

 

Coach 

voluntários. 

Comunidade 

Escolar/Pais e 

responsáveis 

 

Funcionários 

da Instituição. 

 

Corpo 

Docente da 

Instituição 

 

 

Roda de 

conversa com 

os pais; 13 e 

14/02, 05 e 

06/11; 

Reunião de 

Pais; 03/07, 14 

e 15/12; 

Dia Letivo 

temático 

(comunidade 

escolar); 17/03, 

11/08 e 10/11; 

Formação 

Aplicação de 

Questionários

e Tabulação 

com as 

porcentagens 

 

Registros dos 

encontros em 

ATA Propria. 
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familiares 

educadores e 

servidores 

institucionais); 

continuada 

(Profissionais) 

08/04, 17/06 e 

30/09; Festa 

Julina e da 

Familia; 

Questionário é 

aplicado 

semestralmente. 

Aquisição de 

compras é feita 

semanalmente 

quinzenalmente 

ou conforme a 

necessidade. 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO PESSOAS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

Motivar os 

profissionais; 

 

Realizar uma 

comunicação 

entre os 

colaboradores; 

 

Estimular o 

trabalho em 

equipe; 

 

Estimular o 

conhecimento e 

 - Aplicação de incentivos, 

tais como promoção de 

cargo; 

-  Apresentar aos 

colaboradores uma 

comunicação objetiva, 

transparente, dando 

retorno quanto ao seu 

desempenho;  

- Criar um ambiente 

propício, além de oferecer 

ferramentas para 

incentivar o trabalho em 

equipe, encorajando o 

espírito colaborativo para 

minimizar os conflitos e 

envolver os profissionais 

Membros da 

Diretoria da 

OAPNB, 

Secretaria de 

Estado de 

Educação do 

DF, 

VEPEMA, 

Mesa Brasil 

e CEASA. 

Equipes de 

trabalho da 

OAPNB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gestão de 

pessoas é 

aplicada 

periodicamen

te, desde a 

entrada até a 

saída do 

profissional. 

 

Por meio de 

avaliação de 

desempenhos e 

resultados 

apresentados. 
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competência; 

 

Formação e 

capacitação dos 

colaboradores; 

 

em uma crescente de 

resultados, através de 

sua competência e seu 

reconhecimento. 

- Estimular a troca, a 

empresa incentiva a 

busca do conhecimento 

para o que profissional 

possa aplicar tudo no 

trabalho de forma 

eficiente.  

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO 

CRONOGRA

MA 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

Utilizar os recursos 

financeiros 

repassados através 

das despesas 

mencionadas no 

Plano de Trabalho da 

Parceira, para que 

sejam destinadas ao 

bom atendimento das 

crianças. 

Realização de 

pagamentos 

conforme descrito 

nas metas 1, 2 e 3 

do Plano de 

Trabalho assinado 

com a Secretaria de 

Estado de 

Educação do DF, 

conforme repasse 

mensal de recursos 

financeiros, em 

consonância com o 

cronograma de 

execução da 

parceria. 

 

Secretaria de 

Estado de 

Educação do 

DF; 

VEPEMA; 

SEMA; 

CDCA; 

 

Doadores 

voluntários. 

Recursos 

humanos, 

fornecedores e 

empresas 

referentes às 

metas 1, 2 e 3 

pactuada 

conforme o 

Plano de 

Trabalho 

assinado em 

11/06/2019. 

Periodicam

ente, do 

início ao 

fim da 

parceria. 

Através de 

relatórios de 

monitoramento 

emitidos pelos 

gestores da 

parceria com a 

SEDF. 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

Controlar Organizar os Equipe do Colaboradores A Gestão Por meio de 
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procedimentos 

administrativos; 

 

Gerenciar as equipes 

de trabalho; 

 

Instaurar a gestão de 

documentos 

possibilitando 

economia sustentável 

e redução de tempo; 

Apoiar o corpo de 

membros da Diretoria 

da OAPNB; 

 

Estabelecer parcerias; 

Realizar Gestão 

Financeira com os 

recursos financeiros 

oriundos de parcerias. 

Financeira com os 

recursos financeiros 

oriundos de parcerias. 

processos 

administrativos, 

financeiros, 

pessoal e 

patrimonial da 

OAPNB, 

permitindo 

mais agilidade 

e eficiência. 

Centro 

Administrativ

o sob o 

controle da 

Diretoria da 

OAPNB. 

da OAPNB, 

bem como os 

gestores das 

parcerias 

realizadas com 

a OAPNB. 

Administrativa é 

aplicada 

periodicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reuniões e 

relatórios 

emitidos pela 

equipe do 

Centro 

Administrativo 

repassado e 

avaliados pelos 

membros da 

Diretoria da 

OAPNB. 
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11-ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP. 
 

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

ações, metodologias e objetivos, proporcionando momentos de reflexão, aperfeiçoamento 

ou até exclusão de algumas ações caso seja necessário; e divulgados para a 

comunidade escolar. 

Após todo este processo, é necessário a divulgação e o fácil acesso ao Projeto 

Político Pedagógico e ao Regimento Interno desta instituição, para que as famílias 

tenham conhecimento das principais concepções que o corpo institucional segue quanto 

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

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

apresentados os principais tópicos destes documentos e possibilitado uma cópia na 

Secretaria para que possa ter acesso quando necessário. 

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

aprimorando os interesses e convicções do grupo numa prática pedagógica que promova 

uma gestão democrática de caráter emancipatório, desejando assim, a transformação em 

mudanças qualitativas nas ações desenvolvidas pela Instituição. 

O processo de ensino-aprendizagem engloba todos os profissionais pertencentes 

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

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

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

ressignificar as experiências vividas, por meio de diferentes modalidades. 

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

formação permanente do corpo docente; 

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

pela comunidade; 

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

temas variados. 
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Estudo do Manual de Orientações Pedagógicas/2021. 

 

 

Coordenação Pedagógica com convidado de externo. 
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PROJETO ESPECÍFICOS  

A Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), por meio da Diretoria de Educação 

Infantil (DIINF), informa três projetos da Educação Infantil para 2021. 

- Projeto ―Plenarinha da Educação Infantil‖: IX Plenarinha – Musicalidades das 

Infâncias: de cá, de lá, de todo lugar; o projeto tem com o objetivo  de desenvolver a 

consciência musical, imaginar e criar possibilidades para propiciar às crianças momentos 

que tenham significado para elas e que estejam repletos de musicalidade. Destacando a 

importância de se pensar em ações ao longo de todo o ano letivo que considerem, de 

fato, a "participação das crianças e o desenvolvimento de sua autonomia", de modo que 

as ações relacionadas à Plenarinha sejam inseridas na Proposta Pedagógica da Unidade 

Escolar. 

- Projeto ―O brincar como direito dos bebês e das crianças‖: com o objetivo de 

promover o Brincar ao longo do ano letivo que considerem de fato, o direito ao brincar 

dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, com ações envolvendo as 

crianças e suas famílias. O projeto visa também promover ações capazes de guiar e 

orientar o desenvolvimento dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças 

pequenas, que possibilitam a cidadania da criança e atividades pedagógicas de maior 

qualidade, conforme o Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil 

(2018). Essas ações relacionadas ao projeto sejam inseridas na Proposta Pedagógica da 

Unidade Escolar parceira. 

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

interagir: trata da prática do autosservimento com o intuito de proporcionar às crianças a 

oportunidade de se tornarem mais ativas no ato de alimentar-se, como uma possibilidade 

de contribuir para o desenvolvimento da autonomia infantil. Esse projeto tem como o 

objetivo a ressignificação das práticas que envolvem a alimentação escolar, bem como 

ampliar a compreensão sobre a importância dos bons hábitos alimentares, não apenas 

na instituição educativa, mas sobretudo, no contexto familiar e social das crianças. 

Devendo planejar ações ao longo de todo o ano letivo que provoquem reflexões acerca 

da prática da alimentação com as crianças e, também, que envolvam as famílias. Essas 

ações relacionadas ao projeto sejam inseridas na Proposta Pedagógica da Unidade 

Escolar parceira. 
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A Regional de Ensino do Gama propôs a realização do projeto ―INFANCIAS‖ descrito 

a seguir, com comitê e participação da equipe de psicólogos e orientadores das 

instituições parceiras. 

 

PROJETO DE “FORMAÇÃO” EDUCAÇÃO INFANTIL1 

Na sequência, apresentamos sistemática de proposição de espaços 

fomentadores de conhecimentos, avalição, reflexões e vivências sobre práticas, 

falas e escutas de profissionais da educação que atuam na escolarização das 

infâncias. Especialmente aqui colocadas num contexto de suspensão de 

atividades presenciais decorrentes da primeira grande pandemia vivenciada pelas 

gerações que compartilham desse momento histórico. 

1. Contexto 

Ante o novo, destacam-se falas de profissionais da educação que 

sugerem muitas confusões e fragilidades colocados pelo momento. 

Recortamos algumas dessas sem nenhuma ilusão de esgotar a todas: 

 confusão de papéis, lugares e tempos entre o doméstico e público; 

 ganhos e perdas desse modelo de trabalho que se dá a partir de nossas 

próprias casas; 

 excessiva aproximação do trabalho docente aos contextos familiares dos 

educandos e educadores; 

 contextos de hiperconvivências nos sistemas familiares de educadores e 

dos educandos; 

 lutos e melancolias decorrentes de perdas, inclusive de vidas próximas; 

 cenário de medo ante a fragilidade das gestões governamentais em várias 

esferas sobre o momento vivido; 

 má gestão dos tempos individuais, grupais e coletivos de todos os 

envolvidos neste processo, gerando cansaço excessivo, desgastes 

excessivos, precarização das rotinas de trabalho, fragilidade dos 

instrumentos de acesso à educação remota, ausência de ergonomia 

laborativa adequada nas casas, instrumentos de comunicação via internet 

obsoletos e improvisados, dificuldades maiores ou menores em lidar com 

tecnologias de comunicação via internet etc;  

 crise econômica colocada pelo frágil momento político e acentuado pelo 

fechamento de importantes setores da produção de produtos e serviços;  

 Fome de parcela significativa da população; 

 polarizações políticas intensificadas por uma massificação de uso de redes 

virtuais de comunicação entre massas manipuladas por interesses políticos 

de poder de várias ordens;  

                                                             
1 A fundamentação teórica dessa proposta-rascunho é melhor sintetizada por nós em Evangelista e Almeida 
(2017). Aqui nos restringimos a pontuações rápidas. 
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 eclosão de movimentos anti-humanitaristas, com apelos de ódios; 

 quadro político no qual se destacam saberes rasos, simplistas e lineares de 

um senso comum de uma pauta de costumes que assumem o status de 

verdades incontestes e intocáveis; 

 posturas negacionistas à ciência, aos direitos das pessoas (humanas), dos 

animais e dos ecossistemas; 

 acirramento de confusões entre as esferas do político-partidário das 

esferas dos poderes do Estado com uma pauta de costumes, 

especialmente colocado por grupos religiosos com dificuldades em dialogar 

com os instituintes de nosso tempo;  

 fragilidade ainda maior das políticas públicas de assistência social, saúde 

(dentre as quais a mental), segurança, esporte, cultura, lazer e de 

escolarização, restando a Escola (ainda que precarizada e remota) como 

praticamente única política pública deste momento, para os grandes 

contingentes educacionais; 

 inexistência de uma política pública de instrumentalização das famílias 

para lidar com tecnologias da escolarização mediada por tecnologias, entre 

tantos outros desafios que aqui poderiam ainda ser apontados. 

Todavia, os espaços educativos nos quais se busca escolarizar as 

infâncias, apesar de todo o contexto desse ―atropelamento do real‖2, imposto pela 

política de isolamento social como uma medida para diminuição dos contágios, 

destacam avanços na administração e organização dos horários e das 

possibilidades de momentos de encontros e diálogos com e entre profissionais da 

educação e entre esses e as crianças e famílias. 

2. Premissas 

Premissa básica: a escolarização das infâncias, quando exercida 

com qualidade, é a política pública mais eficaz3, eficiente4 e efetiva5 no 

enfrentamento de grandes desafios colocados pelo nosso atual esforço 

civilizatório.  

Todavia, é inteligível que a lógica do Mercado nos faça descrer dessa 

afirmativa e basta acompanharmos os veículos de comunicação de massa para 

reconhecermos, sem muito esforço, a fragilidade desse modelo civilizatório que 

estamos perseguindo e muitas vezes patinando. 

                                                             
2 Na acepção que Lacan dá à expressão. 
3 (Etm. do latim: efficāce). Que atinge as finalidades ambicionadas; que é competente; que é 

proveitoso ou útil; que é produtivo; que tem a potencialidade de produzir algo; que é operativo ou 
capaz. 
4
 (Etm. do latim: efficiente). Que realiza as finalidades pretendidas ou atinge as metas a que se 

propõe; que executa ou cumpre com agilidade e destreza o trabalho de que é incumbido. 
5 (Etm. do latim: effectīvu). Diz-se de algo que produz efeito; que é concreto, é real ou existe; que 

se concretiza ou ocorre; que funciona; que é definitivo, estável, permanente ou certo. 
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Estudos econométricos6 comprovam7 essa primeira premissa, além de 

ser uma política pública barata.   

A qualidade dessa importante política pública depende 

especialmente do preparo e cuidados com os sujeitos educativos que atuam 

diretamente com nossas crianças e com elas próprias. 

O psicanalista Donald W. Winnicott, notorizou-se pelos estudos, 

escritos e cuidados com as pessoas, especialmente com crianças e de suas 

investigações, destaca a qualidade da relação que se dá entre função 

materna/maternagem/cuidador(a) e a criança, o que passa, segundo esse mesmo 

autor, pelos cuidados com os sujeitos que ocupam esse lugar. Especialmente, 

quando se trata de crianças em situações de risco e ou vulnerabilidades. Apesar 

de sua imensa obra, citamos alguns exemplos abaixo8. 

Embora tenha primazia, a política pública de escolarização 

necessita que outras políticas públicas de apoio, suporte e contingência das 

famílias precisam ser concomitantemente garantidas.  

A família em todos os tempos e mais especialmente neste contexto de 

isolamento social é os braços, olhos, bocas, corporeidade e presença de nós 

profissionais da educação. Temos hoje mais clareza do quanto necessitamos 

delas, enquanto educadores.  

Contudo, a escuta dos profissionais da educação nos desvelam um 

julgamento e culpabilização dessa importante e primeira instituição socializadora 

das psiques, que assim agem por sentirem seus esforços limitados pela falta de 

parceria de muitas famílias, o que temos à conta de justa inquietação, sem com 

isso deixar de atentar para os cuidados com possíveis equívocos. Talvez nos falte 

compreendermos mais das múltiplas limitações pelas quais passam muitas 

dessas famílias. 

Assim como uma criança que atua pela disrupção talvez esteja nos 

pedindo socorro à sua forma, é provável que também assim agem muitas 

famílias. 

                                                             
6 Campo transdisciplinar de diálogo entre a Economia e a estatística que utiliza-se de um conjunto de 

ferramentas estatísticas com o objetivo de entender a relação entre variáveis econômicas através 
da aplicação de um modelo matemático. 

 
7 Apenas para citar alguns estudos de um único instituto de pesquisa, sabendo que existem muitos outros: 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0384.pdf 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0965.pdf 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1081.pdf 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/0906_Desigualdades_na_Escolarizacao_no_Brasil_Relatori
o_Observacao_03.pdf 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro08_perspectivasdapolitica.pdf 
8 A questão do cuidado na perspectiva de Winnicott é melhor discutida por nós em Evangelista (2018). 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0384.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0965.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1081.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/0906_Desigualdades_na_Escolarizacao_no_Brasil_Relatorio_Observacao_03.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/0906_Desigualdades_na_Escolarizacao_no_Brasil_Relatorio_Observacao_03.pdf
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Outra questão que se coloca dessa premissa, é comprovar a 

fragilidade das políticas públicas de apoio às famílias que vivam 

contextos/quadros/situações de riscos e ou vulnerabilidades, seja pelas falhas de 

comunicação entre os serviços que compõem a rede de proteção social, pela 

fragilidade da intersetorialidade em nosso país, seja pelo momento de fragilização 

de investimentos nessas políticas. 

Sem priorização dos cuidados com as infâncias, torna-se mais 

difícil reconfigurarmos nossos anseios civilizatórios. 

Também para o mundo da eficácia pragmática, a nosso ver limitado, a 

qualidade da educação escolar para as infâncias é de fundamental importância 

para os fins utilitaristas que muitas vezes são propostos. 

 

3. Desafios 

Desafios relatadas por alguns servidores que atuam em 

instituições de escolarização de crianças: 

 Representações sociais sobre as infâncias por parte de profissionais da 

educação permeadas por saberes equivocados limitados e limitantes, decorrentes 

dos processos formativos desses, incluindo suas biografias na infância, bem 

como das infâncias que os cercaram e carcam.  

 Dificuldades que alguns profissionais apresentam em separar-se dos 

processos vivenciados pelas suas próprias infâncias das que se apresentam nas 

vivências com crianças.   

 Negação ou indiferença aos desafios de algumas crianças por parte de alguns 

profissionais por não saberem o que e nem como fazer ante quadros de riscos e 

de vulnerabilidades dessas.  

 Comuns queixas de cansaço e desgaste com o modelo de educação remota. 

 Dificuldades com algumas propostas formativas que se limitam a 

conhecimentos recortados como importantes para os desafios da escolarização. 

 A necessidade e falta de espaço para abordagens pessoais de profissionais, 

em casos que assim requeiram.  

 As Resistências que alguns profissionais apresentam para as formações 

teóricas. 

 Carência de espaços de fala e escuta (sensível) dos profissionais da educação. 

 Ausências de espaços coletivos de compartilhamento de falas e experiências, 

como é o caso da metodologia de rodas de conversa. 

 Fragilidades percebidas nas relações vinculares entre os profissionais, desses 

com as crianças e consigo próprios enquanto subjetividades.  

 Ausência de formações que abordem ―boas práticas‖ (pragmáticas) do quê e 

como fazer ante os desafios comuns dessas realidades. 
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 Percebem que muitas emoções das infâncias dos próprios profissionais ainda 

atravessam os processos no hoje, haja vista estarem (re)lidando com as 

infâncias. 

 Ainda percebem dificuldades de, do lugar de profissionais da educação, 

compreenderem e acolherem os desafios das famílias. 

 Carência de alguns saberes básicas sobre as psicologias do ciclo evolutivo. 

 Carência de saberes teórico e práticos sobre as necessidades educativas 

atípicas das crianças que apresentam quadros do Transtorno do Expecto Autista.  

 Desafios pessoais de alguns profissionais concernentes à intrarrelação, 

dificuldades adaptativas e de resiliência, pobreza de repertório e de criatividade 

para lidar com os desafios etc. 

 
4. Ante o que se coloca, que (IN/DE/TRANS)FORMAÇÃO? 

 

Enriquèz (2001), no crepúsculo de uma vida dedicada a processos 

ditos formativos, revisita sua caminhada enquanto tal para afirmar que não viu 

muita coisa, de fato, mudar por essa que tem se colocado como a grande 

panaceia para os desafios que se apresentam em nossos dias: as formações.  

Numa sociedade atravessada pelo registro da moda - na qual há 

sempre um novo a ser consumido (COSTA, 2004) – na qual o acúmulo de 

conhecimento (hiperinformação) é apontado como solução para tudo, 

compreende-se esse semblante9 salvacionista dado aos processos formativos. A 

grande maioria deles restrito a para processos de in-formação, seja como colocar 

em forma, seja como a introjecção de conteúdos, técnicas, métodos e avaliação. 

Enriquèz (2001) aponta e critica três grandes correntes sobre as 

formações muito voltadas ao Ego: dos pedagogos, que costumam defender e 

acreditar nas formações como sempre efetivas, sendo as falências do sistema 

carências dos sistemas de ideias que representam, reduzindo assim, os processo 

formativos a uma catequese acadêmica. 

Uma segunda corrente formada por psicologias que tendem a reduzir 

os processos formativos ao debate das motivações, interações grupais e 

construção de comportamentos e sentidos, desconsiderando tantas outras 

dimensões dos sujeitos educativos, às quais retornaremos mais à frente.   

Uma terceira corrente é formada por sociólogos que costumam reduzir 

o debate sobre as formações à denúncia-crítica das ideologias, como se todas as 

disfunções encontradas nos sistemas decorressem delas, numa vertente que 

tende a ser muito determinista dentro da teoria da reprodução. 

                                                             
9 Na acepção dada por Lacan. 
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A psicossociologia, à qual Enriquèz afilia-se, compreende o 

conhecimento e a teoria como as águas calmas ou um terreno sólido, que não 

condiz com a prática de águas por vezes turbulentas e terreno movediço, por 

vezes até vulcânico. Freud (1914), voltando à sua escola fundamental depois de 

reconhecido internacionalmente, critica as formações que vestem os professores 

com roupas para os pólos e os encaminham para lagos italianos.  

Essa polaridade entre teoria e real é, de certa forma, abordada por 

Dejours10, para o qual não há prescrição11 que dê conta do real. Ou seja: toda 

profissão possui uma prescrição, ainda que não seja escrita e a maioria de fato 

não é. Contudo, o real do trabalho exige de todo trabalhador muito mais do que 

qualquer prescrição seja capaz e essa situação gera um mal-estar. Situação 

ainda mais crítica na educação escolar, haja vista a distância entre as prescrições 

e a prática docente.  

Nessa mesma linha, Phillipe Merie (2002) defende a profissão docente 

como uma ciência complexa, visto necessitar o profissional da educação lidar com 

inúmeras subjetividades a um só tempo, que trazem consigo dimensões que são 

estudadas pelas psicologias, outras estudadas pelas sociologias, outras pelas 

pedagogias, antropologias, políticas públicas... ou seja: são universos complexos 

demais para que qualquer prescrição de conta.  

Todavia, tanto Merie (op. cit.), quanto Dejour (EVANGELISTA, 2012) 

defendem a inventividade ou a criatividade como saída saudável para o mal-estar 

gerado pelo tencionamento entre prescrição e realidade. Sem a 

criatividade/inventividade ficam os profissionais da educação restritos a 

mecanismos de defesa do Ego, soluções provisórias que, quando cristalizadas, 

levam a adoecimentos psíquicos. 

Não foi à toa que Freud (1925) categorizou o ensinar, o governar e o 

curar como profissões da ordem do impossível. Possíveis como apostas, haja 

vista que têm como objeto um humano que deseja e é atravessado por múltiplas 

camadas e dimensões. 

Então, para Enriquèz (2001), resta aos processos formativos, para 

serem efetivos, desnudar os discursos e as instituições. Sem o qual estaremos 

enxugando gelo, pois há uma instituição que fala por nós; que de nós utiliza-se 

como avatares de suas redes de sentido e sem o desnudar desses instituídos, 

sem abrir espaço para os instituintes, seguiremos como hospedeiros de discursos 

limitados e limitantes, que cristalizam o imaginário, impedindo a emergência do 

novo (imaginário) radical, como bem nos lembrou Castoriadis (1982). 

A intervenção-formação psicossociológica, defende a transformação 

dos grupos, de grupo-objetos a grupos-sujeitos, o que passa por uma espaço no 

                                                             
10 Conforme sintetizado e sistematizado por nós em Evangelista (2012). 
11 Aquilo que é previsto, esperado para cada profissão. 
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qual, para além dos conhecimentos que têm o seu valor, predisponha e promova 

a fala. Todavia, conforme sabiamente asseverou Fernand Oury (PAIN, 2009), 

quando o professor fala, normalmente é a cultura que está falando. É preciso 

fazer essa fala trabalhar. O que só é possível se houver ―escuta‖ (suporte e 

continência), para muito além de ouvir. Que dê espaço para os ditos, para muito 

além dos falados.  

Não se trata de uma psicoterapia de grupo, mas de uma educação 

terapêutica. Pois, como muito bem lembrou Winnicott (2005), quem cura é a 

instituição, quando dela nos apropriamos e utilizamos em favor de nossos 

projetos políticos12.  

Então, convém defender com Enriquèz (2001) que já não nos cabe 

mais falarmos em (in)formação. Precisamos avançar para o campo das de-

formações e trans-formações.  

Uma das primeiras inversões de lógicas, subversões é levar a reflexão, 

o debate, a pesquisa, a construção e produção do conhecimento para junto 

daqueles que fazem a escola acontecer. Não que desacreditemos na importância 

dos experts enquanto aqueles que possuem notório saber sobre algumas áreas 

da ação pedagógica. Porém, conforme já pontuado aqui, nem mesmo esse 

notório saber daria conta das especificidades e singularidades de cada realidade 

de relação com as crianças, com as classes, de cada escola. Lá na ponta sempre 

haverá um professor que precise ―se virar nos 30‖, como diz o adágio popular, 

para fazer com que o processo pedagógico efetivamente aconteça.  

Nossa defesa é de que, nesse quesito, a exemplo do que propôs 

Lacan13, parafraseando, façamos, a exemplo do discurso do psicanalista, o 

semblant de que sabe para mostrar que quem sabe é o profissional da educação.  

Também defendemos com esse mesmo autor, que sejamos, enquanto 

coordenadores e gestores da pedagogia, mortos do desejo, para que o professor 

descubra e vivencie o seu desejo e não mais os desejos dos outros, uma vez que 

aprendemos a desejar desejando o desejo de outros. E assim, também a criança 

possa ser escutada, respeitada e suportada em seus desejos. 

Os conteúdos elencados por nós colocam-se aqui como dispositivos14 

a serviço da mobilização de saberes e emoções significativas para os processos 

pedagógicos. Após escutar profissionais das várias instituições educativas, 

chegamos à conclusão de que são conteúdos-nucleares desse debate: as 

infâncias, os cuidados e as famílias.  

                                                             
12 Situação melhor discutida por nós em Evangelista (2018). 
13 Conforme discutido por nós em Evangelista e Almeida (2017). 
14 DISPOSITIVO: montagem ou artifício produtor de inovações, atualiza virtualidades e pode inventar o novo 
radical. 
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5. Método 

No que tange ao método de desabrochar dessa proposta, pensamos 

em seis momentos:  

5.1. um primeiro momento detonador com experts, sujeitos de notório saber sobre os 

temas em pauta;  

5.2. o debate da fala do expert de acordo com as realidades locais; 

5.3. estudo e reflexão de texto-formativo que dê desdobramento ao tema;  

5.4. momento de vivência das sensações e emoções evocadas pelo tema por meio 

de dispositivos pensados pelo GT da formação e ou pela equipe gestora;  

5.5. construção de intervenções dos profissionais/escolas (individuais e coletivas) em 

torno das aprendizagens realizadas;  

5.6. sistematização dos registros e socialização das produções e produtos dessas 

intervenções, que poderá ser realizada por meio da produção de vídeos de cada 

unidade escolar participante envolvendo a equipe gestora, professores, alunos e 

famílias. 

As culminâncias serão socializadas na última semana de cada bimestre 

e a palestra detonadora, na primeira semana de cada bimestre, conforme 

cronograma. 

Embora a proposta tenha um GT regional para pensá-lo, todo o 

trabalho será adaptado pelas necessidades locais de cada unidade escolar.  

 

6. Composição do GT: 

1 representante de cada unidade educativa que participe do projeto. 

1 representante da equipe que coordenadores intermediários que acompanham a 

escola. 

A Comissão Gestora das Parcerias do Gama. 

Chefias da CRE Gama. 

 

7. Cronograma 

As datas apresentadas têm a função balizadora do caminho peculiar de cada 

Unidade Educativa. 

 

2° bimestre: 12/05 a 16/07 

3/5: Reunião do GT e Live (Com)vivência. 
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12/5: Formação DINF: Projeto Brincar. 

19/5: Conferência de abertura com o professor Adail Santos. Servidor da 

Secretaria de Estado de Educação, doutorando na temática da escolarização das 

infâncias pela perspectiva do Desejo, num diálogo entre a psicanálise e a 

Sociologia da Infância.  

24 a 28/5: momento para que o coletivo formativo da escola promova discussão e 

debate sobre a conferência de abertura e introduza o texto formativo para a 

semana sequente. 

31/5 a 5/6: semana para que o coletivo formativo promova a leitura e ou 

discussão de um dos textos de referência na(s) coordenação/coordenações 

pedagógica(s). Lembrando tratar-se da Semana do Brincar, dia 3 será feriado e 

dia 5 será um sábado letivo. 

7/6: Reunião do GT. 

7 a 11/6: semana para que o coletivo formativo promova uma intervenção de 

grupo que mobilize emoções sobre a temática em torno da qual a escola está 

centrada nesse momento da caminhada. 

14 a 19/6: semana na qual o coletivo formador mobilizará o coletivo de 

profissionais para pensarem possibilidade(s) do(s) projeto(s) interventivo(s) 

individuais e ou coletivos. Lembrando que dia 19 será um sábado letivo. 

21 a 25/6: Momento no qual o profissional e ou o coletivo de profissionais 

promoverá/promoverão intervenção/intervenções com base no tema em 

discussão no bimestre. Solicita-se o registro de todos os passos para o próximo 

momento que será de socialização da(s) experiência(s) efetivada(s). 

28/6 2/7: Momento no qual o profissional e ou o coletivo de profissionais 

promoverá/promoverão intervenção/intervenções com base no tema em 

discussão no bimestre. Solicita-se o registro de todos os passos para o próximo 

momento que será de socialização da(s) experiência(s) efetivada(s). Lembrando 

que dia 30 é dia de formação em nossa rede (não letivo) 

5 a 10/7: Momento no qual o coletivo de profissionais promoverá o fechamento 

da(s) intervenção/intervenções  e fechamento do(s) registro(s) com vistas à 

socialização da(s) experiência(s) efetivada(s). 

5/7: Reunião do GT. 

12 a 16/07: Semana de socialização das experiências vivenciadas pela escola. 

Lembrando que dia 10 será um sábado letivo. 
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3° bimestre: 04/08 a 13/10 

4/8: Conferência de abertura com expert no cuidar (holding) a partir de Winnicott. 

9 a 13/8: momento para que o coletivo formativo da escola promova discussão e 

debate sobre a conferência de abertura e introduza o texto formativo para a 

semana sequente. 

16 a 20/8: semana para que o coletivo formativo promova a leitura e ou discussão 

de um dos textos de referência na(s) coordenação/coordenações pedagógica(s).  

23 a 27/8: semana para que o coletivo formativo promova uma intervenção de 

grupo que mobilize emoções sobre a temática em torno da qual a escola está 

centrada nesse momento da caminhada. 

30/8 a 3/9: semana na qual o coletivo formador mobilizará o coletivo de 

profissionais para pensarem possibilidade(s) do(s) projeto(s) interventivo(s) 

individuais e ou coletivos.  

30/8: Reunião do GT. 

6 a 10/9: Momento no qual o profissional e ou o coletivo de profissionais 

promoverá/promoverão intervenção/intervenções com base no tema em 

discussão no bimestre. Solicita-se o registro de todos os passos para o próximo 

momento que será de socialização da(s) experiência(s) efetivada(s). Lembrando 

que dia 7 será feriado. 

20 a 24/9: Momento no qual o profissional e ou o coletivo de profissionais 
promoverá/promoverão intervenção/intervenções com base no tema em 
discussão no bimestre. Solicita-se o registro de todos os passos para o próximo 
momento que será de socialização da(s) experiência(s) efetivada(s). Lembrando 
que dia 19 é o dia de Paulo Freire, como patrono da educação nacional e dia 21 
será dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (Lei no 11.133/2005).  

27/9 a 1/10: Momento no qual o coletivo de profissionais promoverá o fechamento 

da(s) intervenção/intervenções  e fechamento do(s) registro(s) com vistas à 

socialização da(s) experiência(s) efetivada(s). 

4 a 13/10: Semana de socialização das experiências vivenciadas pela escola. 

Lembrando que dia 10 será um sábado letivo. Lembrando que dias 11 e 12 serão 

recesso e feriado. 

4° bimestre: 14/10 a 22/1212/5:  

14/10: Reunião do GT. 

23/10: Conferência de abertura com expert em Família na perspectiva Sistêmica. 

Lembrando que trata-se de dia letivo temático. 
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25 a 29/10: momento para que o coletivo formativo da escola promova discussão 

e debate sobre a conferência de abertura e introduza o texto formativo para a 

semana sequente. Lembrando que essa é a semana Nacional do Livro e da 

Leitura. 

1 a 5/11: semana para que o coletivo formativo promova a leitura e ou discussão 

de um dos textos de referência na(s) coordenação/coordenações pedagógica(s). 

Lembrando que dia 2 é feriado e dia 6 é sábado temático letivo. 

8 a 12/11: semana para que o coletivo formativo promova uma intervenção de 

grupo que mobilize emoções sobre a temática em torno da qual a escola está 

centrada nesse momento da caminhada. Lembrando que dia 11 é dia da luta 

contra a medicalização da educação. 

15/11: Reunião do GT. 

15/11 a 19/11: semana na qual o coletivo formador mobilizará o coletivo de 

profissionais para pensarem possibilidade(s) do(s) projeto(s) interventivo(s) 

individuais e ou coletivos. Lembrando que dia 15 é feriado. 

22 a 26/11: Momento no qual o profissional e ou o coletivo de profissionais 

promoverá/promoverão intervenção/intervenções com base no tema em 

discussão no bimestre. Solicita-se o registro de todos os passos para o próximo 

momento que será de socialização da(s) experiência(s) efetivada(s). Lembrando 

que é a semana Maria da Penha. 

29/11 a 3/12: Momento no qual o profissional e ou o coletivo de profissionais 
promoverá/promoverão intervenção/intervenções com base no tema em 
discussão no bimestre. Solicita-se o registro de todos os passos para o próximo 
momento que será de socialização da(s) experiência(s) efetivada(s). Lembrando 
que dia 30 é feriado. 

5/12 a 9/12: Momento no qual o coletivo de profissionais promoverá o fechamento 

da(s) intervenção/intervenções  e fechamento do(s) registro(s) com vistas à 

socialização da(s) experiência(s) efetivada(s). 

12/12: Reunião do GT. 

12 a 16/12: Semana de socialização das experiências vivenciadas pela escola. 

Lembrando que dia 10 será um sábado letivo. Lembrando que dias 11 e 12 serão 

recesso e feriado. 

 

Espaço virtual de trocas: 

Será aberto um espaço virtual de trocas nos quais constarão todas as 

informações, sugestões de atividades, banco de vídeos relativos à temática, 
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sugestões bibliográficas sobre os temas da formação, sugestões de atividades 

práticas a serem desenvolvidas nas escolas, experiências bem sucedidas 

desenvolvidas nas unidades educativas participantes. 

 

ANEXOS 

Projeto “Acolher e Adaptar”  

a) Justificativa 

A inserção da criança na Educação Infantil é um momento delicado, uma vez, que as 

experiências vividas neste período serão cruciais para criação de uma percepção do 

meio educacional prazeroso. 

A criança ao adentrar neste ambiente, vivência rotinas e cuidadores diferenciados do 

meio em que convivia. A separação familiar gera na criança uma ansiedade e sofrimento 

ao ter que deixa-los por um longo tempo, como é o período integral. 

Para um bom desenvolvimento do aluno na educação, é importante que este, assim 

como seus familiares, sintam-se seguros, confiantes e sejam bem acolhidos pelos 

educadores, para que ocorra uma adaptação tranquila as rotinas e regras de convivência 

social. ―A rotina pedagógica é um elemento estruturante da organização institucional e de 

normatização da subjetividade das crianças e dos adultos.‖ (BARBOSA, 2006, p.45) 

b) Objetivo Geral 

Promover um ambiente acolhedor, que transmita segurança para o 

estabelecimento de um vínculo afetivo pautado na confiança. 

c) Objetivos Específicos  

- Acolher afetivamente o aluno; 

- Promover uma aceitação da separação familiar de modo a amenizar a dor e 

ansiedade;  

- Proporcionar segurança e afeto as crianças e seus familiares; 

- Propiciar momentos lúdicos nos quais as crianças possam interagir 

com o ambiente, colegas e educadores.   

- Preparar um ambiente aconchegante; 

- Identificar os seus cuidadores e a organização do ambiente. 

d) Desenvolvimento 
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Envolver os alunos na rotina escolar e regras para uma boa convivência, por meio 

da roda de conversa, para discutir como foi o dia de ontem, o que mais gostou o que 

gostariam de fazer na creche. Nesse momento, busca-se conhecer o aluno, quais os 

objetos de apegos, se possui o controle dos esfíncteres, quem são os familiares que 

cuidam da criança, entre outros aspectos importantes para o desenvolvimento do aluno 

percepção de si e do outro. 

Apresentação dos espaços físicos: sala de aula, pátio, parquinho, banheiros e 

outras salas da instituição, promovendo a exploração e familiarização do novo ambiente. 

Desenvolver atividades recreativas e psicomotoras, tais como: correr, pular, dançar, 

jogar, contos infantis, cantigas de roda e exploração de diversos brinquedos. 

Serão confeccionadas lembrancinhas para que as crianças levem para casa. 

Apresentação e contos de histórias infantis ilustradas e o reconto. 

e) Avaliação 

Aceitação da rotina educacional com tranquilidade, interação com os educadores 

e colegas de sala respondendo adequadamente aos estímulos motores e auditivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Atividades realizadas na semana da adaptação 
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Projeto “Identidade e Autonomia” 
 

 a) Justificativa 

 A identidade é um conceito do qual faz parte a ideia 

de distinção, de uma marca de diferença entre 

pessoas, a começar pelo nome, seguido de todas as 

características físicas de modo de agir e de pensar e 

da história pessoal. Sua construção é gradativa e se 

dá por meio de interações sociais estabelecidas pela 

criança, nas quais ela, alternadamente, imita e se 

funde com o outro para diferenciar-se dele em 

seguida, muitas vezes utilizando-se da oposição. 

(Referencial curricular nacional para a educação 

infantil; 2001; p.13). 

 

  Na faixa etária de dois a três anos as percepções estão mais aguçadas através dos 

movimentos gestuais e pelos prazeres que cada descoberta os proporciona. Através do 

contato físico e o convívio com outras pessoas fazem com que a criança se familiarize 

melhor com o mundo que o cerca. As crianças de dois a três anos se esforçam para 

imitar os sons, pessoas e animais que os cercam e isso contribui muito para a 

comunicação. No conhecimento do corpo através do movimento assim como nos 

primeiros cuidados a criança percebe seu próprio corpo configurando-se como o primeiro 

nível de diferenciação do eu. 

A autonomia definida como a capacidade de se 

conduzir e tomar decisões para si próprio, levando em 

conta regras, valores, sua perspectiva pessoal, bem 

como a perspectiva do outro, é, nessa faixa etária, 

mais do que um objetivo a ser alcançado com as 

crianças, um principio das ações educativas. 

(Referencial curricular nacional para a educação 

infantil; 2001; p.14).  

 Nesse âmbito, este projeto tem como objetivo, o conhecimento global do ser 

humano conhecendo seu corpo, ampliando conceitos de higiene e saúde, descobrindo 

que o indivíduo esta presente em todas as comunidades relacionando-se com outros 

seres e com todo o meio ambiente onde vive e identificando e analisando diferenças, 

conceitos, pré-conceitos, características, valores de toda uma sociedade a qual ele está 

inserido. 

a) Objetivo Geral: 
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Possibilitar que a criança construa a sua identidade e autonomia, por meio 

das brincadeiras, das interações socioculturais e da vivência de diferentes 

situações assim como a valorização do seu próprio nome e o restabelecimento da 

autoestima. 

b) Objetivos Específicos: 

- Conhecer o próprio nome. 

- Proporcionar ao aluno a apropriação de sua identidade; 

- Diferenciar as várias formações familiares e os membros que a compõe; 

- Favorecer a exploração corporal através das diversas linguagens; 

- Possibilitar a familiarização com a imagem do próprio corpo; 

- Reconhecer a imagem do corpo e os órgãos dos sentidos; 

- Desenvolver a independência, a autoconfiança e a autoestima; 

- Identificar a escola como espaço propiciador da valorização do individuo e da real 

função da Identificação de si mesmo, do próximo, do ambiente que vive e do 

ambiente escolar; 

- Ter independência no criar, falar, agir e brincar, como também no cuidar e zelar; 

- Desenvolver a imaginação e a criatividade. 

d) Desenvolvimento 

  Propor sistematicamente brincadeiras em grupos interagindo o aluno através de 

conversas em rodinha, a fim de possibilitar o conhecimento de si e do outro, e aproximar 

os alunos. 

  Trabalhar a percepção do corpo a partir de observações sistemáticas do corpo no 

espelho (o rosto, os cabelos, membros do corpo, a altura, cores, formatos, e etc). 

  Estabelecer observações em dupla a cerca das diferenças e semelhanças entre 

os demais colegas buscando construir o conhecimento do eu e do outro. 

  Fazer gráficos de altura, após as observações no espelho, procurando 

estabelecer as diferenças e semelhanças de tamanho entre crianças; 

  Promover momentos para que o aluno observe seu próprio espaço; apurar os 

sentidos (tato, visão, audição, olfato e paladar); desenhar o próprio corpo com diferentes 

materiais; organizar o mural com fotografias. 

  A seguir será descrito os objetivos de aprendizagem e como serão trabalhados.  

I-  Reconhecimento progressivo de segmentos e elementos do próprio corpo por meio de 

exploração, das brincadeiras, do uso do espelho e da interação com o outro. 
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II-  Uso da linguagem oral para conversar, comunicar–se relatar suas vivências e 

expressar desejos, vontades, necessidades e sentimentos, nas diversas situações de 

interação presente no cotidiano. Participação em situações de leitura de diferentes 

gêneros feita pelos adultos como contos, poemas, parlendas, trava-linguas e etc. 

III- Exploração, expressão e produção do silêncio e de sons com a voz, o corpo e 

materiais sonoros diversos. Participação em brincadeiras e jogos cantados e 

rítmicos. 

IV- Manipulação e exploração individuais suficientes para que cada criança possa 

descobrir características e propriedades principais e suas possibilidades 

associativas: empilhar, rolar, transvasar, encaixar e etc. Utilização de contagem oral 

e de noções de quantidade. 

V- Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo. Explorar as possibilidades de gestos 

e ritmos corporais para expressarem-se nas brincadeiras e nas demais situações. 

Deslocar-se com destreza progressiva no espaço, desenvolvendo atitudes de 

confiança nas suas capacidades motoras. 

VI-  Exploração e manipulação de materiais, como giz de cera, carvão, carimbo etc., de 

meios como tintas água, areia, terra, argila e etc. e de vários suportes gráficos, como 

jornal, papel, papelão, chão e etc. 

VII- Participação em atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções 

que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outros grupos. 

e) Avaliação: 

É necessário que a avaliação seja sistemática e que, em todos os momentos do 

projeto, os desempenhos, as dificuldades e os avanços encontrados sejam registrados, a 

fim de aprimorar as etapas posteriores. Será feito um portfólio individual para arquivar os 

trabalhos dos alunos.. 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Hábitos de higiene pessoal 
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Projeto desfralde: Tchau tchau fraldinha 
 

Quando começar? 

Não existe uma data certa. A maioria das pessoas geralmente começam o desfraldes aos 

2 anos de idade, fica a critério de cada um. O mais importante é perceber o tempo certo 

da criança, estimular, ter paciência e respeitar o ritmo de cada uma, compreendendo as 

diferenças. 

 

Tempo estimado 

O tempo que for necessário para que todas as crianças consigam dar adeus às fraldas. 

 

Objetivos 

Estimular a retirada da fralda; Ensinar os cuidados que se deve ter nesse momento; 

Trabalhar em parceria: escola e família; Evitar um processo violento dessa mudança; 

tornar o desfralde um momento mais lúdico e prazeroso para a criança. 

 

Desenvolvimento 

Não existe uma fórmula mágica para o desfralde. Mas existem inúmeras sugestões de 

pais e professores que já obtiveram sucesso no assunto, que não é um bicho de sete 

cabeças. Reunimos aqui, 20 dicas super importantes para te ajudar, confira abaixo: 

1. Leitura de livros sobre o assunto (temos dicas de leitura no fim do post), 

contação e recontação da história e uso de fantoches para falar sobre o tema. 

Muita conversa em rodinha sobre o assunto.DICA: Primeiro você escolhe uma 

história ou livro sobre o tema, depois você mesma faz os fantoches com ele para 

depois começar a história. 

2. Colocar a criança no peniquinho e contar suas histórias preferidas. Ela relaxa, ri 

e faz xixi. Depois que ela construir, faça festa! Se não conseguir incentive-o a 

continuar tentando! 

3.  Manter uma rotina, ter horários específicos para usá-lo o banheiro (geralmente 

de 15 em 15 minutos, ir aumentando gradativamente). Precisa-se, levar um 

despertador para a sala para não esquecer. 

4. Conversar com os pais e com as crianças sobre a necessidade de tirar a fralda. 

A família tem que ajudar no processo e fazer o mesmo em casa. Levar as 
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crianças ao banheiro, aos poucos elas começam a ter curiosidade em usar o 

vaso. 

5. Incluir alguns títulos de livros do projeto e a cada semana enviar para casa de 

uma criança para que a família participe de atividades lúdicas sobre o assunto e 

possa reforçar o trabalho feito na escola. 

6. Presentinhos, mimos ou lembrancinhas para aqueles que conseguiram é uma 

ideia ótima! 

7. Dica super criativa: trabalhar com bonecas que "fazem xixi" e demonstrar em um 

peniquinho para toda turminha. Vale mostrar que ela tirou a fralda e usa calcinha! 

8. Levar peniquinhos plásticos para a salinha e ensinar as crianças a usar. Deixá-

los em local de fácil acesso, usar para falar sobre o assunto. 

9. Enviar bilhetinho aos pais informando do projeto e etapas desse processo, 

deixando bem claro que tanto na escola como em casa, o processo tem que ser 

seguido do mesmo modo. Os pais também podem enviar calcinhas e cuecas com 

estampas de desenhos, que eles adoram. 

10. No banheiro, usar o espelho para mostrar à criança que ela está sem fralda e por 

isso agora usa o vaso. Sempre dá certo! 

11. Fazer um combinado ou cartaz sobre o assunto. Dica: colocar uma estrelinha 

cada vez que a criança solicitar a ida ao banheiro e, ao voltar, ser recebida com 

muita alegria pela turma. Não reprimir os que não solicitarem e fizerem na roupa. 

12. Sugestão de vídeos e músicas: Xixi, Cocô e Pum - Grandes Pequeninos, 

Ensinando uma criança usar o banheiro. 

13. Dramatização com fantoches, bonecos e etc. 

Sugestões de atividades a serem desenvolvidos com as crianças. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
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Projeto “Meu brinquedo favorito” 

 

a) Justificativa 

O brincar é um ato lúdico que a criança executa que favorece o seu 

desenvolvimento biopsicossocial, adquirindo habilidades cognitivas, afetivas, 

sociais, emocionais e motoras em um único momento.  Através, das brincadeiras 

a criança elabora sentimentos, vivência e internaliza papéis sociais, externaliza 

conflitos e resolver dificuldades do cotidiano. 

 A criança ao iniciar na Educação Infantil, encontra-se em uma fase dita 

―egocêntrica‖ insere-se em um ambiente totalmente estranho, e observa-se 

muitas vezes, que o brinquedo é um objeto de apego, mas também de segurança, 

sendo importante para uma transição harmônica e tranquila com este meio. 

Segundo Almeida (2012), ―Brinquedo é um tipo de treinamento divertido para a 

criança, através dele é que ela começa a aprender, conhecer e compreender o 

mundo que a rodeia‖. 

 Ciente dessa realidade, esse projeto surge como uma forma de contribuir 

para uma melhor adaptação e socialização infantil, por meio de interações 

afetivas e cognitivas com os outros colegas. Durante sua execução, é incentivada 

a partilha, o senso de companheirismo, uma vez que o aluno traz de casa um 

brinquedo que mais estima. 

b) Objetivo Geral 

Contribuir para uma melhor socialização infantil, por meio de interações 

afetivas e cognitivas com os outros colegas. 

c) Objetivos Específicos 

 Desenvolver habilidades motoras e a linguagem oral; 

 Ampliar as relações sociais e autonomia; 

 Promover a partilha e a cooperação entre os pares; 

 Incentivar o empréstimo e o manuseio cuidadoso com os brinquedos; 

 Despertar o prazer por brincar com o outro; 

 Estimular a imaginação e desenvolver a criatividade; 

 Fortalecer os laços entre a escola e o ambiente familiar. 
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d) Desenvolvimento 

Será realizada uma reunião com os pais e ou responsáveis para falar sobre 

o projeto, como será aplicado e para que tenham consciência da sua real 

importância, e que no momento que a criança escolher o brinquedo, que este seja 

o seu favorito, devido ao sentimento de apego que o aluno possui com este, para 

que assim as intervenções realizadas em sala tenha sua efetividade. 

f) Avaliação: 

Utiliza-se da observação global da criança, analisando a participação das 

crianças nas interações com o outro e a partilha. O brinquedo de casa a criança 

possui afetividade no qual ensinamos a compartilhar e emprestar para o colega. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Dia do brinquedo 
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Projeto “Psicomotricidade: criança em movimento” 
 

a) Justificativa 

Os aspectos que envolvem a psicomotricidade favorecem o processo 

ensino- aprendizagem, já que contribuem para a aquisição de habilidades 

motoras necessárias para o desenvolvimento físico, mental e afetivo da criança 

de modo saudável. A Psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a 

formação e estruturação do esquema corporal e tem como objetivo principal 

incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida de uma criança. 

Através de atividades lúdicas as crianças se divertem , criam, interpretam e 

se relacionam com o mundo. É importante assegurar o desenvolvimento funcional 

da criança e auxiliar na expansão e equilíbrio de sua afetividade, o que justifica o 

desenvolvimento e aplicação desse projeto de psicomotricidade. 

b) Objetivo Geral 

 Promover a aquisição das coordenações neuromotoras essenciais ao 

desenvolvimento do aluno, relacionando a afetividade e o cognitivo, por meio de 

atividades psicomotoras. 

c) Objetivos Específicos 

 Proporcionar diversificados movimentos corporais (saltar, pular, andar, 

abaixar, levantar, correr, pegar, engatinhar, arrastar, rolar, rodar e outros); 

 Desenvolver a coordenação motora grossa, a orientação espacial, temporal 

e o equilíbrio; 

 Promover a socialização, respeito às regras e ao espaço do outro; 

 Aumentar a autoestima; 

 Desenvolver a coordenação visomotor. 

d) Desenvolvimento 

São elaborados circuitos psicomotores com obstáculos adequados a 

necessidade de cada turma. São obstáculos para desenvolver a postura corporal, 

o equilíbrio, a coordenação motora grossa, movimento óculo-manual, lateralidade 

corporal e outros. Lembrando, que as atividades propostas respeitam a faixa 

etária que o aluno se encontra. 
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 Como exemplo de um circuito, tem-se a disposição de um colchonete para 

a criança rolar; demarcação de uma linha reta, para andar em cima; bambolês, 

para entrar e sair pulando de um para o outro; cones para realizar o momento em 

ziguezague; bola para acerta dentro do cesto; entre outros. 

 Ao longo do percurso, busca-se manter uma relação tônico-emocional com 

o aluno que, durante o trajeto, é acompanhado pelos educadores ―que acolhem 

suas produções, compartem suas emoções e dão sentido às suas ações‖. 

(ARNAIZ SÁNCHEZ; RABADÁN MARTÍNEZ & VIVES PEÑALVER, 2003, p.19). 

 Dentro do percurso elaborado, insere-se jogos cooperativos que são 

brincadeiras que para serem concretizadas necessitam do auxílio do colega, 

visando assim, um incentivo a socialização e respeito às regras.  

f) Avaliação 

Utiliza-se da observação global da criança, analisando a participação, quais 

os movimentos que realiza, qualidade, ritmo, velocidade, mobilidade corporal, 

coordenação, equilíbrio, expressividade corporal, ajuste as situações, tônus 

postural, ocupação e exploração do espaço, entre outros fatores. Sendo 

registradas as ações mais significativas do aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FOTO: As crianças participando de circuito psicomotor com obstáculos e velotrois. 
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Projeto “Pequenos artistas” 
 

A proposta deste trabalho é difundir a releitura de obras de arte na 

Educação Infantil, especificamente à criança de três anos de idade, de maneira 

lúdica e expressiva. 

A arte é uma demonstração de saberes, ideias e fatos transformados em 

símbolos. A arte é como uma técnica/habilidade que desenvolve um conjunto de 

ações criativas usando a percepção, a emoção e as ideias, tudo ligado à 

imaginação. A releitura é uma forma de dar uma nova interpretação, é 

transformar, é criar algo novo que tenha ligação com a fonte que serviu de 

inspiração. 

A arte na Educação Infantil desempenha um papel fundamental na 

construção indivíduo, fazendo com que possa refletir, desenvolvendo valores, 

sentimentos, emoções, imaginação e criatividade. Também desenvolve a 

realização pessoal, o prazer, a identificação com o outro, contribuindo para a 

formação integral do ser humano. 

c) Justificativa 

Aplicando este projeto permite-se a criança a possibilidade de ampliar seus 

conhecimentos aprendendo a ver o mundo também através da arte, criando, 

recriando, observando, analisando e construindo suas concepções, exprimindo 

suas ideias, sentimentos e emoções, comparando o real com o imaginário usando 

de autonomia e criatividade, conhecendo fatos da vida de artistas que fizeram e 

fazem parte do mundo onde vivemos, cabendo ao professor fazer a mediação 

deste processo dando as crianças suporte, informações que possam subsidiar o 

seu aprendizado de forma ampla e integral.   

b) Objetivo Geral 

Despertar nas crianças o gosto pela pintura e pelas artes a partir da 

releitura das obras do artista plástico Gonçalo Borges. 

c) Objetivos Específicos 

- Desenvolver raciocínio lógico matemático por meio de trabalho 

concreto. 

http://www.e-live.com.br/
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- Desenvolver a imaginação, criatividade, atenção, concentração, 

expressão artística, percepção visual, noção espacial. 

- Trabalhar conceito de releitura de uma obra artística de acordo com 

o entendimento infantil a partir de materiais diversos.  

- Desenvolver oralidade, interação e socialização. 

- Aprofundar conhecimentos sobre cores, linhas e formas. 

- Identificar cores primárias e secundárias. 

- Trabalhar coordenação motora fina e ampla. 

d) Desenvolvimento 

1º Fase: Apresentaremos o projeto à turma na roda de conversas, em que, 

falaremos sobre o objetivo do projeto, qual o artista que iremos trabalhar suas 

obras, técnicas de trabalho e por qual motivo escolhemos o artista Romero Britto 

para fazer sua releitura. 

2º Fase: Assistiremos a um vídeo sobre a vida do artista Romero Britto 

como forma de motivação aos trabalhos que iremos produzir. 

3º Fase: Mostraremos para as crianças as telas que iremos fazer a 

releitura. Ao longo do projeto, a cada sexta-feira trabalharemos uma tela com a 

turma e consequentemente seus conceitos, suas formas e cores, sempre fazendo 

uso de materiais recicláveis como: papelão, jornal, revistas, guardanapos entres 

outros.  

4º Fase: Iremos expor os trabalhos em sala de aula para visitação e 

apreciação das demais crianças. 

e) Avaliação 

Será feita através da compreensão de cada criança referente à história de 

vida e obra de Romero Britto, expressando-se através da linguagem oral e gráfica 

sobre o artista, sem contar a participação e desenvolvimento individual de cada 

criança nas realizações das atividades propostas. 
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Projeto Alimentação Saudável “mini chefe”. 

 

Uma alimentação saudável é essencial em todas as fases de nossa vida, 

mas em cada uma delas a alimentação tem uma importância diferente. Quando 

somos crianças, nossa alimentação é voltada para o crescimento de nossos 

ossos, pele, músculos e órgãos. Nessa fase brincamos, pulamos, aprendemos a 

ler e a escrever, entre várias outras coisas, por isso uma alimentação balanceada 

é imprescindível, pois precisamos de energia necessária para todas essas 

atividades. É também nessa época da vida que formamos nossos hábitos 

alimentares, ou seja, que ―aprendemos‖ a gostar ou não de certos alimentos. 

 
a) Justificativa 

A escola tem extrema importância na formação dos hábitos alimentares de 

seus alunos, e a partir de aulas de culinária com educadores pode apresentar 

vários alimentos às crianças. Com receitas que envolvam alimentos saudáveis, 

educadores e alunos podem provar vários pratos que eles mesmos prepararam. 

Dessa forma, além de despertar o espírito de equipe nas crianças, ainda desperta 

sua curiosidade para provar alimentos novos. 

 
b) Objetivo Geral: 

Através das receitas levar as famílias a se conscientizar sobre a importância da 

alimentação na vida dos pequenos. 

 

c) Objetivos específicos  

* Ampliar o vocabulário; 

* Promover o consumo de frutas, legumes e verduras; 

* Prover atividades que valorizem e aproximem as crianças dos alimentos com 

menor aceitação; 

* Investigar a importância nutritiva dos alimentos e despertar o apreço por eles; 

* Conhecer e identificar os diferentes tipos de alimentos; 

* Entrar em contato com textos de gêneros distintos (lista de frutas/receitas); 



106 
 

* Observar as cores e sentir tanto os sabores quanto a textura dos alimentos; 

* Conscientizar os alunos, por meio da informação do cardápio diário, da 

importância da boa alimentação sem desperdícios; 

* Conhecer a necessidade da higienização dos alimentos e das mãos. 

* Pesquisas sobre os hábitos alimentares ao longo dos séculos, e o que mudou; 

qual o país de origem de cada fruta e hortaliça; qual a influência da cultura na 

produção e consumo de certos alimentos. 

 

d) Desenvolvimento 

Toda sexta-feira uma criança é sorteada para levar a para casa uma receita e 

alguns ingredientes para serem feitos com as famílias. Dentro da sacola vai um kit 

mini chefe onde contém uma touca, um avental para as crianças usarem no 

momento do preparo. Ao final da receita toda a família degusta e relata como foi 

participar dessa atividade. As famílias registram em um caderno que acompanha 

a sacola ou tiram fotos do passo a passo da confecção da receita. 

e) Avaliação 

Observa-se a participação das famílias e criança no processo e relato de crianças 

que possuía dificuldade em ingerir certos alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: As famílias participando juntamente com as crianças no projeto alimentação 
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Projeto Família: Quem ama acolhe com alegria. 

 

a) Justificativa 

Surge com a proposta de realizar uma festividade para comemorar a ―Família‖, 

respeitando as diversas configurações familiares existentes, não havendo uma 

festa específica para o dia das mães e dos pais, mas para a família e sua 

diversidade de arranjos. Além disso, é uma oportunidade de favorecer uma maior 

convivência dos alunos com a comunidade local e da família com a instituição. 

b) Objetivo Geral 

Aproximar a família da Escola, por meio de um ambiente acolhedor e de 

atividades diversificadas. 

c) Objetivos Específicos 

- Oferecer oficinas culturais, artísticas e estéticas; 

- Oferecer atividades lúdicas para os alunos e seus familiares; 

- Expor os trabalhos realizados pelos alunos ao longo do ano; 

- Fortalecer os vínculos com a comunidade, por meio de parcerias; 

- Contribuir para uma melhor qualidade de vida da comunidade. 

d) Desenvolvimento 

Neste dia são realizadas ações culturais e recreativas no espaço escolar, 

valorizando a vida e agradecimento aos anos de existência das OAPNB junto a 

amigos, benfeitores, pais e comunidade. 

É um dia de partilha e celebração com toda a comunidade do Centro de 

Convivência e Educação Infantil mediante a doação de colaboradores em amplo 

sentido. O evento acontece das 9h às 16h, no mês de Agosto, onde realiza-se 

diversas atividades artístico-culturais e recreativas: 

- corte e escovação de cabelo (membros da comunidade); 

-maquiagem (representantes de cosméticos); 

- verificação de pressão arterial e da glicose; (parceria com o SESC do 

Gama) 

- orientação nutricional (SESC do Gama) 
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- pintura de rostos (membros da comunidade escolar); 

- balão mania (membros da comunidade escolar); 

- pescaria (membros da comunidade escolar); 

- almoço (membros da comunidade escolar); 

- palestra sobre prevenção do câncer de mama (Laboratório Sabin); 

- bazar (membros da comunidade escolar);; 

- apresentação de danças (membros da comunidade escolar); 

- capoterapia (membros da comunidade); 

- apresentação das crianças de uma música sobre a família; 

- sorteios de brindes doados por empresas, parceiras do projeto. 

g) Culminância: Esse dia a família participa com a criança a realização das 

oficinas, palestras e outras atividades propostas. 
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Projeto “Meu Amigo 
 

Cultivar a amizade desde a infância tem um efeito muito significativo na 

vida das crianças. Trabalhar a amizade não é algo que acontece de imediato, ela 

se constrói no convívio com o outro e nas ações do dia a dia. Dessa forma, a 

escola tem um papel de extrema importância em garantir a inclusão de todos, 

envolvendo a família no convívio diário de seus filhos, incentivando 

relacionamentos, trocas de experiências, soma de talentos, habilidades e 

competências e respeito e aceitação das diferenças. 

Ao chegar à escola, a criança traz consigo a sua história e o seu universo 

de conhecimento, deve-se, portanto, levar em consideração o conhecimento que 

a criança tem e o modo peculiar como ela se expressa. Para que seja capaz de 

valorizar o aprendizado e a si mesma. 

Campos de experiência ―O eu o outro e nós‖. 

a) Justificativa 

As pessoas com deficiência têm uma grande importância significativa no 

cotidiano das crianças, elas nutrem um verdadeiro amor pelos bonecos, pois na 

visão delas são irresistíveis, assim como os brinquedos. A criança sai do conceito 

centralizado em seu ―eu‖ para conhecer o que é muito saudável: a alegria de ser 

responsável por cuidar do outro. Portanto, o projeto ―Meu amigo‖ surge para 

atender as linguagens do currículo escolar que são o ―cuidado consigo e com o 

outro‖ e a ―Interação com a natureza e sociedade‖, além de oportunizar uma 

parceria entre a escola e família. 

b) Objetivo Geral 

Incentivar a criança a respeitar, cuidar, valorizar e proteger o outro. 

c) Objetivos Específicos 

- Ensinar para as crianças a importância de ter responsabilidade e 

compromisso com o outro; 

- Respeitar as diversidades. 

- Valorizar a importância dos cuidados consigo e com o outro; 
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- Envolver a família na participação e escrita de tudo que acontece no 

momento em que estão juntas registrando também com fotos, desenhos 

desse momento; 

- Identificar semelhanças e diferenças entre os bonecos; 

- Respeitar, valorizar as diferenças no geral. 

- Promover através da conscientização uma convivência harmônica entre as 

diferenças existentes na escola;  

-  Identificar diferenças, semelhanças e suas especificidades entre os 

bonecos. 

d) Desenvolvimento 

No início do ano a turma escolherá a deficiência para ser inserida em sala 

e confecção do ―Meu amigo‖, eles construirão juntos o boneco, a sua cor: de pele, 

olhos cabelos e etc.. e  também será explicado qual o objetivo do projeto e como 

ele deverá ocorre.  

Após isso, uma criança levará para casa o boneco e suas respectivas 

orientações na sexta-feira devolvendo-o na segunda, juntamente de um caderno, 

o qual as famílias deverão realizar o registro de como foi este momento, através 

de relatos escritos, fotos, desenhos entre outros. A sequência de participação das 

crianças será conforme a ordem dos nomes, frequência e participação das 

mesmas. 

e) Avaliação 

Por meio de dados coletados pelos responsáveis de cada criança, 

observando o desempenho e participação das crianças. Observar o 

relacionamento da criança com o amigo e com os coleguinhas de sala, 

professores e demais pessoas. 

f) Culminância 

Dar-se-á quando todas as crianças tiverem levado o amigo de tecido para 

casa. Sendo expostos os bonecos no pátio e o caderno para as crianças e as 

famílias.  
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Projeto “Leitura” 
 

Desenvolver o hábito pela leitura é um processo constante que vem de muito 

cedo, em casa, e aperfeiçoa-se na escola e continua pela vida inteira. Somente quem 

conhece a importância da literatura na vida de uma pessoa, é quem sabe o benefício que 

uma simples história pode proporcionar, não há tecnologia que substitua o prazer de 

tocar nas páginas de um bom livro. 

Quanto mais cedo à criança tiver contato com os livros e perceber o prazer que a 

leitura traz, maior será a chance de torná-la um adulto leitor, pensante e crítico 

socialmente. A literatura infantil, então, deve fazer parte da rotina de adultos e crianças, 

tanto na escola, quanto em casa, uma vez que através da leitura podemos levar nossas 

crianças para qualquer lugar, mágico ou real. 

a) Justificativa 

Sabendo que a criança tem pouco contato com a leitura em seu ambiente familiar. 

Adotamos um método bastante relevante para estimular a participação dos pais no 

aprendizado da criança, onde elas possam compartilhar com a família tudo que vivenciou 

durante o dia inteiro na escolinha. Acreditamos que a leitura pode contribuir para o 

progresso de um cidadão, ajudando-o na transformação de si e da realidade em que vive. 

b) Objetivo Geral 

Incentivar o gosto pela leitura em parceria com as famílias. 

c) Objetivos Específicos 

- Vivenciar momentos de leitura onde ela será capaz de escutar atentamente as 

histórias contadas; 

Foto: Bonecos confeccionados pelos alunos e profissionais. 
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- Favorecer uma interação família/criança, e família/escola. 

- Desenvolver valores como: Amor, a Honestidade, a Solidariedade, e Bondade, 

o Perdão entre outros. 

- Ensinar para as crianças a importância de ter responsabilidade, através do 

cuidado e zelo pelos livros; 

d) Desenvolvimento 

Inicialmente, realiza-se rodas de conversa com as crianças e com os pais para 

informar sobre a importância e objetivos do projeto, além de incentivar o cuidado e a 

participação dos pais nesse desenvolvimento.  

Entrega-se toda semana um livro de história Infantil para cinco crianças leve-o 

para casa. Esse método será necessário para auxiliar os pais a participar do aprendizado 

da criança, utilizando a leitura para contar historinhas e aproveitando o momento de 

interação para conhecer melhor seus filhos, saber o que gostam de fazer, de brincar, de 

comer, fortalecendo os laços afetivos.  

E após a leitura, a criança fará um desenho representando a parte que mais 

gostou da história, ressalta-se que o adulto não poderá intervir no processo de criação 

deixando a criança expressar-se livremente e ao seu modo. 

e) Avaliação 

Observaremos a atitude e comportamento de cada criança e principalmente o 

papel da família no desenvolvimento desse projeto. Analisaremos o compromisso, a 

responsabilidade, a criatividade e capacidade intelectual de cada criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos: As crianças levando a sacola da Leitura e culminância através de teatro da história 
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