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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Educação Pública do Distrito Federal na figura do Jardim de Infância 02 

do Gama, por meio do Currículo em Movimento da SEEDF é baseada na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, compromete-se em promover às crianças o acesso e 

permanência na escola com uma educação de qualidade que visa não apenas metas 

quantitativas de escolarização, mas sim um ensino que esteja atento às demandas 

dos sujeitos sociais nele inseridos, levando-se em consideração suas experiências, 

anseios e construção de sua história de vida.  

Para que a Educação consiga cumprir com esse papel, faz-se necessário o 

envolvimento de todos os pertencentes do grupo: funcionários da Instituição, 

estudantes e seus familiares. É importante conhecer a realidade e demanda da 

comunidade em torno da escola para construir um ensino que atenda de maneira 

eficaz todas as crianças envolvidas, influenciando suas famílias, conseguindo apoio e 

parceria para formar estudantes críticos e autônomos. Dessa forma, o presente 

Projeto Político Pedagógico (PPP) baseia-se na Pedagogia Crítico-Social dos 

Conteúdos e sua construção foi feita com a colaboração de toda a comunidade 

escolar, com reuniões coletivas realizadas virtualmente através do Google Meet, 

questionários enviados via Google Formulários, atividades com as crianças realizadas 

de forma remota, entre outros (fotos e anexos). Essa concepção, desenvolvida 

principalmente por Demerval Saviani, nasceu das necessidades postas pela prática de 

muitos educadores, pois as pedagogias tradicionais, nova e tecnicista não 

apresentavam características historicizadoras, faltava-lhes a consciência dos 

condicionantes histórico sociais da educação (SAVIANI, 2007). 

Aranha enfatiza, que a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, ou, como 

também é conhecida, a Pedagogia Histórica-Crítica, busca:    

Construir uma teoria pedagógica a partir da compreensão de nossa 

realidade histórica e social, a fim de tornar possível o papel mediador da educação no 

processo de transformação social. Não que a educação possa por si só produzir a 

democratização da sociedade, mas a mudança se faz de forma mediatizada, ou seja, 

por meio da transformação das consciências. (ARANHA, 1996, p. 216). 
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2. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

2.1. Constituição histórica 

A escola Jardim de Infância 02 está localizada na EQ 31/32, Área Especial 

– Setor Leste – Gama – DF. Criada como Escola Classe 20, esta Unidade de Ensino 

iniciou suas atividades em 28 de maio de 1971, sob a direção da professora Maria de 

Araújo Melo. Passou por uma primeira reforma em 1992.  

A escola não tinha até o ano de 2005 a configuração atual de Educação 

Infantil. A partir deste ano, foi reformulada para o atendimento de crianças até 6 anos 

e a inclusão de crianças com deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento 

(TGD), como também Transtornos Funcionais Específicos (TFEs). Esse novo modelo 

obrigou a escola a realizar adaptações físicas e curriculares que satisfizessem às 

novas características da clientela assistida. Neste caminho, o Jardim de Infância 02 

enfrenta desafios no sentido de ofertar o melhor à comunidade em que está inserido e 

da qual é importante agente socializador e educativo. A escola caracteriza-se por 

acolher a clientela local e estudantes do entorno Sul de Brasília, carentes em sua 

grande maioria. Atende ainda estudantes com deficiência, os quais têm direito a 

atendimento na Sala de Recursos e Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD). A 

escola ainda sofre com poucos recursos financeiros próprios. Desse modo, todo 

trabalho de reconstrução ou reparo fica prejudicado, uma vez que o Comando de 

Reparos da Regional de Ensino nem sempre pode atender às demandas de reparos 

de todas as escolas. 

 

2.2. Constituição física 

A escola apresenta uma boa estrutura física, atendendo de forma 

satisfatória as demandas da comunidade escolar e servidores dessa instituição. Conta 

com:  

 01 sala de direção;  

 12 salas de aula;  

 01 secretaria;  

 01 sala de professores;  

 01 cantina;  

 01 cozinha;  
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 01 depósito de gêneros alimentícios;  

 01 sala de Recursos  

 01 sala de EEAA/ SOE  

 01 pátio coberto;  

 01 estacionamento;  

 01 sala de brinquedoteca;  

 01 sala de psicomotricidade/ Biblioteca; 

 01 parquinho;   

 01 quadra;  

 01 tanque de areia;  

 01 mecanografia;  

 01 almoxarifado;  

2.3.  Da organização das turmas 

A unidade escolar possui 24 turmas de Educação Infantil, sendo 

organizadas nos turnos matutino e vespertino da seguinte maneira: 

 

TURNO MATUTINO 

PROFESSOR 
TURMA SALA Nº DE ESTUDANTES 

Anna Paula 
1º “A”- CI 04 24 

Lorene 
1º “B”- II 08 15 

Cristiane Rodrigues 
1º “C”- CI 05 21 

Francisca 
1º “D”- CI 09 24 

Janyce 
2º “A”- II 01 15 

Monalisa 
2º “B”- II 10 16 

Mariana 
2º “C”- II 03 15 

Valeriana 
2º “D”- II 02 15 

Letícia 
2º “E”- CI 11 24 

Janaína 
MATERNAL “A” 15 15 
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Adriane 
C.E. “A”- CI - 02 

Samantha 
C.E. “B”- CI - 02 

 

TURNO VESPERTINO 

PROFESSOR 
TURMA SALA Nº DE ESTUDANTES 

Maria Araújo 
1º “E”- CI 04 24 

Jucylene 
1º “F”- II 08 15 

Mariana 
1º “G”- CI 03 15 

Alice 
1º “H”- CI 05 24 

Dilma 
1º “I”- CI 09 24 

Eglaia 
2º “F”- II 11 26 

Fabiana 
2º “G”- II 10 16 

Camila 
2º “H”- II 01 16 

Rita 
2º “I”- II 02 16 

Ana Carolina 
MATERNAL “B” 07 15 

Lourival 
C.E. “C”- CI - 02 

Cristiane de Oliveira 
C.E. “D”- CI - 02 

Durante o ensino remoto as atividades são oferecidas aos estudantes 

através da Plataforma Google Classroom onde são programadas semanalmente e 

disponibilizadas diariamente. Além das atividades disponibilizadas na plataforma são 

ofertadas aulas síncronas para os estudantes que possuem acesso à internet.  

Para os estudantes que não possuem acesso à internet são 

disponibilizados materiais impressos e semanalmente são enviados vídeos, 

produzidos pelos professores via WhatsApp. 

O WhatsApp também é uma ferramenta utilizada pela escola para manter 

contato com as famílias e estudantes.  
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Durante o período presencial além do uso convencional da sala de aula, 

também são oferecidas atividades em espaços diversificados na escola: 

Brinquedoteca, Psicomotricidade, Sala de Leitura, Parquinho de grama sintética, 

Tanque de areia, Cidade Divertida e Quadra. 

 

2.4.  Dados de identificação da Instituição, gestão escolar e 

servidores/ funcionários 

O Jardim de Infância 02 do Gama tem como entidade mantenedora a 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, faz parte da CRE Gama, situa-

se no endereço: EQ 31/32 Área Especial Setor Leste- Gama DF, está inscrito no 

CNPJ 00.640.706/0001-18, sob o número do INEP 53002970. Tem como contatos o 

telefone 61-39018119 (telefone fixo) e e-mails: ji02.cregama@gmail.com e 

ji02.gama@edu.se.df.gov.br. 

O quadro de funcionários é composto por: 

 

SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 

EQUIPE GESTORA 

FUNÇÃO MATRÍCULA NOME 

Diretora 175370-3 JOSIANE ALVES SOUTO CARDOSO 

Vice-diretora 0220987-X PATRÍCIA MAGALHAES LIMA DANTAS 

Supervisora 175369-X CINDYA MARA TINAZI 

Chefe de 

Secretaria 
0219694-8 EUZICO TAVARES DE BRITO SOBRINHO 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Coordenadora 229068-5 MAYARA DE MATOS SILVA 

Coordenadora 0200706-1 SUELY RODRIGUES DE SOUSA 

EEAA 

Psicóloga 0240801-5 AVANY RODRIGUES TEIXEIRA DOS 

mailto:ji02.cregama@gmail.com
mailto:ji02.gama@edu.se.df.gov.br
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Pedagoga 0069363-4 YARA ANGELICA SANTANA OLIVEIRA 

SALA DE RECURSOS 

 0026764-3 LIDIANI GOULART DOS SANTOS SILVERIO 

(RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA) 

 0202009-2 MARIA DAGMAR FREITAS BARCELOS 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Orientadora 

Educacional 
0212913-2 VERA LUCIA BEZERRA CANDIDO 

MONITOR 

 0213538-8 SAUL EDGARD COSTA DA SILVA 

PROFESSORES 

Professora 0035027-3 ADRIANE LEÃO BARBOSA DA SILVA 

Professora 0239434-0 ALICE LIRA E SILVA 

Professora 0246260-5 ANA CAROLINA VERDIANO SILVA 

Professora 6975784-4 ANNA PAULA SERAFIM DE LIMA 

Professora 6976134-5 CAMILA PAULA MUNIZ DE LIMA 

Professora 6976794-7 CRISTIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA 

Professora 0246102-1 CRISTIANE RODRIGUES DE SOUSA 

Professora 0242008-2 DILMA PEREIRA DE SOUZA 

Professora 6975304-0 EGLAIA SOUZA VIEIRA MENEZES 

Professora 0229375-7 FABIANA MARA MEDEIROS REIS 

Professora 6975320-2 FRANCISCA DA COSTA ANACLETO 

Professora 6975502-7 JANAINA DOS SANTOS PEREIRA 

Professora 0201493-9 JANYCE DA SILVA RODRIGUES 

Professora 0239437-5 JUCYLENE MARIA DE JESUS MACHADO 
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Professora 6975736-4 KESLANY CRISTINA VIANA DOS SANTOS 

Professora 0246693-7 LETICIA FERNANDES COSTA 

Professor 0242000-7 LORENE DE SOUZA 

Professora 0246594-9 LOURIVAL INÁCIO BATISTA 

Professora 0239244-5 MARIA MENDES TORRES DE ARAUJO 

Professora 6975863-8 MARIANA DE MORAIS GERMANO 

Professora 0048717-1 MARY APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 

Professora 0241307-8 MONALISA MARTINS DE OLIVEIRA COSTA 

Professora 6975321-0 RITA GRAZIELI BARRIOS WERLANG 

Professora 0175313-4 ROSANA MOREIRA DE FREITAS 

Professora 0228528-2 RUTH NERY FERREIRA 

Professora 0219307-8 SAMANTHA ALMEIDA P. NASCIMENTO 

Professora 0035341-8 VALERIANA RAMALHO FONSECA LEITE 

APOIO 

Apoio 

Pedagógico 
0034973-9 MARIA APARECIDA JOAQUIM DE SOUSA 

(readaptado) 

Apoio 

administrativo 
0036083-X JAIME CARLOS DA SILVA 

(readaptado) 

Apoio 

Pedagógico 
0226500-1 MARIA ROSEANE MOREIRA ATAIDES 

(RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA) 

Apoio 

Administrativo 
0021900-2 SEBASTIANA DE FÁTIMA GONÇALVES 

SANTANA- (readaptado) 

VIGILANTES 

Agente G.E.- 

Vigilância 
0020705-5 ANTÔNIO JOSE O SILVA 

Agente G.E.- 

Vigilância 
0242171-2 EDVALDO DA SILVA ALVES 
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Agente G.E.- 

Vigilância 
0022567-3 GERALDO GONCALVES DE ANDRADE 

Agente G.E.- 

Vigilância 
0021963-0 IRON GONCALVES DE ANDRADE 

Agente G.E.- 

Vigilância 
0040935-9 SINOMAR MARIANO DE OLIVEIRA 

SERVIDORES INTERATIVA 

Serv. Gerais  MARIA ADRIANA ALVES DA COSTA 

Serv. Gerais  MÔNICA NEIVA APOLINÁRIO DE MIRANDA 

Serv. Gerais  MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO 

Serv. Gerais  ISRAEL ALVES BRAUNA 

Serv. Gerais  SÉRGIO CANDIDO AGUIAR DE SOUZA 

Serv. Gerais  LAUDILEIA MARTINS FERREIRA 

SERVIDORES G&E 

Cozinheira  LUCIENE BISPO DE OLIVEIRA 

Cozinheira  GESARELE CALDEIRA DOS SANTOS 

PORTARIA 

 0030.214-7 ILDA PEREIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO 

 0027.739-8 MARIA GLORIA IRAIR SOUZA 

 0028.585-4 SALETE FERREIRA LOPES 

 

Comissão do PPP é formada por: Josiane Alves Souto Cardoso, Patrícia 

Magalhães Lima Dantas, Maria Roseane Moreira Ataides e Mayara de Matos Silva. 

Membros do Conselho Escolar: Josiane Alves Souto Cardoso, Saul Edgard 

Costa da Silva, Suely Rodrigues de Sousa. 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

3.1.  Perfil das famílias e dos estudantes 

Esta Proposta Pedagógica surge a partir do trabalho conjunto com a 

comunidade escolar, com a prática da escuta sensível de suas partes, por meio de 

questionários com as famílias, desenhos, reuniões coletivas com o grupo de trabalho, 

discussões acerca da realidade encontrada e da realidade almejada pelos 

funcionários e estudantes da Instituição, levando em consideração a LDB e demais 

documentos que regem a Educação Pública do Distrito Federal.  

O Jardim de Infância 02 do Gama, situado na quadra 31/32 Setor Leste do 

Gama, possui 360 estudantes matriculados em turmas de maternal, 1º e 2º períodos e 

Classes Especiais TEA nos turnos matutino e vespertino. A maioria das crianças têm 

suas famílias residindo no Gama, porém boa parte mora no Entorno Sul do Distrito 

Federal.  

O Jardim de Infância 02 é bem quisto, respeitado e reconhecido pela 

comunidade por acolher e desenvolver um trabalho de excelência referente à inclusão 

de estudantes com deficiência. 

A maioria das famílias relata possuir renda mensal de até dois salários 

mínimos. Cabe ressaltar que a escola é localizada em comunidade carente e possui 

crianças atendidas por programas sociais governamentais para famílias com baixa 

renda.  

Grande parte dos estudantes vivem em seio familiar, morando com ao 

menos um de seus pais e algumas vezes com avós ou outros familiares. Para atender 

às demandas de carência socioafetiva, a escola se preocupa em trabalhar a 

afetividade nos planejamentos de aula e eventos coletivos na Instituição.  

Por meio de questionários, constatou-se que a maioria da comunidade 

escolar tem religião com base cristã, entre católicos e evangélicos, observando-se 

também a ocorrência de religiões e filosofias Espíritas, Ateus, Testemunha de Jeová, 

Adventista do Sétimo Dia, Religião tradicional do povo Indígena e Muçulmana. O 

intuito desse levantamento é apenas de conhecimento da comunidade participante 

para a elaboração mais abrangente possível dos eventos culturais e coletivos, pois a 

educação praticada é de ordem Laica, como previsto no Estado Laico da Constituição 

Federal Brasileira.  
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A comunidade tem demonstrado participação em reuniões escolares e 

convocações eventuais feitas pela escola via Google Meet durante o ensino remoto. 

Tais reuniões são feitas, em sua maioria, com a convocação e/ou participação dos 

Serviços de Orientação Educacional e de Apoio à Aprendizagem com a presença da 

Orientadora e Pedagoga responsáveis. Além disso, por meio dos Dias Letivos 

Temáticos, reuniões anuais previstas em calendário escolar, momento em que a 

escola se prepara para receber as famílias e conversar sobre assuntos de interesse 

comum ou temas específicos propostos pela SEEDF.  

Atualmente, os estudantes vêm demonstrando bastante agitação e 

ansiedade, fatores que tem influenciado suas ações no cotidiano escolar. Visto isso, 

são trabalhados valores, princípios e regras de bom convívio social nos projetos, 

visando melhorar a concentração e comportamento. As crianças possuem papel de 

suma importância para o planejamento das atividades, sendo que a escola 

proporciona, por meio de seus projetos, muitos espaços de interação das crianças, 

possuindo assim, uma construção do saber divertida e participativa.  

Encontram-se em anexo gráficos que norteiam a criação de ações para o 

nosso PPP a partir do olhar da criança e demais componentes da comunidade escolar.  

 

3.2. Perfil dos Servidores/ Funcionários 
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Os quadros e gráficos abaixo, foram formulados com base em 

questionários enviados aos servidores da instituição de ensino e retratam o perfil de 

formação atual dos mesmos.  
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4. FUNÇÃO SOCIAL 

O Jardim de Infância 02 do Gama tem como função social proporcionar 

espaço educativo ideal para o aprimoramento das habilidades das crianças de 

Educação Infantil. Desenvolver a Identidade e Autonomia das crianças para então 
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trabalhar os campos de experiência: O EU, O OUTRO E O NÓS, CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS, TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS, ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO, ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES, contidos no Currículo em Movimento da 

Educação Básica-Educação Infantil, sempre de forma lúdica, focando nas brincadeiras 

e interações com o meio e tendo o professor como mediador na construção do 

conhecimento, valorizando a história de cada um, bem como acompanhando suas 

conquistas na construção de sua Identidade auxiliando a criança a adquirir 

autoconfiança e facilitando sua independência e autonomia na realização de tarefas 

individuais que são importantes e necessárias no cotidiano.  

A escola tem como prática a escuta sensível visando a afetividade e 

trabalhando com projetos sociais que visam resgatar os bons valores e princípios, 

como solidariedade, respeito e partilha. Dessa forma se desenvolve a consciência e o 

senso crítico para a formação e educação para a cidadania.  

Sendo assim, o papel da escola de educação infantil é complementar a 

ação da família no desenvolvimento da criança em sua globalidade, potencializando o 

seu desenvolvimento integral, tendo em vista que é nesse período da vida que se 

constroem as estruturas determinantes de comportamentos posteriores, as estruturas 

iniciais de aprendizagens, que abrem caminhos para as aprendizagens seguintes.  

Para muitas crianças, a escola é o único universo social de ampliação 

cultural e o Jardim de Infância 02 se coloca como espaço de ampliação desse 

universo, aumentando as experiências científicas, culturais e sociais dos estudantes, 

respeitando as experiências, a diversidade de culturas e propiciando vivências em que 

elas possam ser protagonistas na construção de sua identidade, formando assim 

cidadãos críticos, plurais, reflexivos, responsáveis, solidários , com princípios de amor, 

empatia e justiça. 

Além disso, se preocupa com o bem estar de seus estudantes e 

funcionários, procurando estar sempre em consonância com um ambiente ético, 

construtivo e prazeroso de aprendizado e trabalho, onde o diálogo e as relações 

interpessoais são valorizados. 

5. PRINCÍPIOS 

 

Como princípios, a escola baseia-se nos direitos das crianças previstos na 

Declaração Universal dos Direitos das Crianças, nos princípios e fins da educação 
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nacional previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. São eles:  

 Condições de acesso e permanência na escola (inclusive remotamente);  

 Pluralismo de ideias e metodologias de ensino/aprendizagem;  

 Respeito à diversidade e educação para a convivência;  

 Adaptação para inclusão dos estudantes com deficiência;  

 Valorização da experiência extraescolar, interesses e conhecimentos prévios 

das crianças;  

 Incentivo à ludicidade e ao brincar como principal forma de aprendizado;  

 Socialização e interação como meios de aprendizagem com os pares;  

 Trabalho conjunto entre escola e, visando melhorias para as crianças;  

Valorização de todos os profissionais da Unidade Escolar;  

 Formação de cidadãos críticos, agentes de transformação da sociedade.  

   Esta Unidade de Ensino também se baseia na formação integral dos 

estudantes, sendo esta pautada em seus aspectos físico, cognitivo, emocional e social. 

Procuramos desenvolver estratégias e atividades que possibilitem a superação das 

limitações e reforço das potencialidades para que assim possamos formar indivíduos 

críticos diante dos anseios sociais. Na perspectiva da integralidade, tendo em vista 

que a criança é um ser indivisível, o trabalho da Educação Infantil deve ser pautado 

nos princípios éticos, políticos e estéticos.  

 Dessa forma, estando de acordo com o Currículo em Movimento da 

Educação Infantil (2014) que diz que princípios são regras, códigos de (boa) conduta 

que governam nossa vida e atitudes. São acepções fundamentais que derivam e ou 

se tornam base para outras:  

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

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

às diferentes culturas, identidades e singularidades.  

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

criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais.  

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

exercício da criticidade e do respeito à democracia  

Esta Unidade de Ensino busca a intersetorialização através de mecanismos 

de ações integradas com diferentes setores com o objetivo de auxiliar no 

enfrentamento dos problemas sociais. Dessa forma olhamos para as dimensões da 

criança no que diz respeito a parte física, intelectual, social, afetiva e simbólica. 
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A abordagem dos temas transversais é outra ferramenta que esta unidade 

de ensino não lança mão, pois trata os conteúdos de forma integrada com todas as 

áreas do conhecimento. Dessa forma estabelece na prática educativa uma relação 

entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados e as questões da vida real 

e de sua transformação. 

Outra ferramenta importantíssima é integrar diversas políticas voltadas para 

a promoção dos direitos da criança como: saúde, educação, assistência social, cultura, 

esporte para um efetivo trabalho de rede. Essas parcerias enriquecem o trabalho 

pedagógico e a troca de experiências entre os vários setores. Contamos com a 

participação em palestras e formações continuadas para famílias, servidores e corpo 

docente. O trabalho em rede, além de aumentar a capilaridade das ações, tem muitas 

outras vantagens como a troca de experiências entre os vários atores institucionais 

que potencialmente podem transformar-se em acúmulo de experiência e de 

conhecimento, aumentando a difusão e disseminação em regiões as mais remotas. 

A Unidade de Ensino visa atender todos os estudantes de maneira efetiva 

durante o período de ensino remoto buscando proporcionar oportunidade a todos de 

forma igualitária aos que acessam o ensino remoto por meio de recursos tecnológicos 

ou por meio de atividades impressas entregues pela escola. É importante que os pais 

e responsáveis sintam-se acolhidos pela escola e tenham canais de comunicação 

efetivos. Por meio da execução de projetos esta Unidade de Ensino busca envolver 

toda a comunidade escolar. 

De acordo com o Decreto nº 40.817 de 03/06/2020, que suspende as 

atividades presenciais em virtude da pandemia da COVID 19, as atividades escolares 

aconteceram por meio do ensino mediado por tecnologia. A SEE DF adotou a 

plataforma Google Sala de Aula na expectativa de que as crianças, sob mediação de 

pessoa adulta e no contexto doméstico, pudessem ter acesso às aulas remotas. 

Devido as atuais necessidades impostas pelo isolamento social que se encontra toda 

a comunidade escolar, fez se necessário a realização de uma avaliação com a 

participação dos responsáveis e em conjunto com professor, utilizando recursos 

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

APRENDIZAGENS 

 

 

6.1. Missão 

Fazer uma reflexão crítica sobre a missão e os objetivos da educação é 

antes de tudo pensar sobre as formas de agir da escola no contexto das práticas 

pedagógicas. A educação, podemos inferir, está eivada de sentidos, valores, 

conceitos e finalidades que a norteiam desde os seus primórdios. É necessário que o 

professor se disponha a uma avaliação qualitativa de sua atuação nas práticas de 

ensino, a fim de reconhecer primeiro, a sua atuação naquilo que pretende mudar. Por 

isso que a Instituição de Educação Infantil precisa oportunizar um espaço educativo 

tendo como eixo integrador o Brincar e o Interagir, que esteja de acordo com o 

Currículo em Movimento da Educação Infantil, visando o desenvolvimento global da 

criança de 03 a 05 anos de idade (motor, afetivo, cognitivo e social) e buscar o apoio 

da comunidade local como contribuição para as práticas pedagógicas institucionais, 

bem como a constante reflexão e estudo das concepções de educação por parte dos 

profissionais.  

A escola precisa entender as diferentes concepções sobre a aprendizagem 

e que há uma aproximação fundamental e necessária da teoria e a prática. A prática 

pedagógica eficaz é resultado de uma abordagem teórica muita rica, ocasionada por 

muita pesquisa nas várias teorias da educação e do desenvolvimento. A aproximação 

entre teoria e prática nos mostra novos horizontes que nos possibilitam buscar novas 

práticas de ensino que facilitem a aprendizagem dos estudantes. 

É importante utilizarmos de conhecimentos de todos os Campos de 

Experiência do Currículo em Movimento da Educação Infantil e integrar esses saberes 

de forma que o estudante consiga entender situações problemas do seu cotidiano 

tornando assim a aprendizagem significativa. 

Deve-se levar em conta também o contexto em que o estudante está 

inserido. Essa contextualização dá significado para o que a criança aprende na escola 

e por isso é importante essa parceria entre escola e família na busca de uma 

aprendizagem significativa.   
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Outro ponto importante nessa missão da escola é a flexibilização a ser feita 

na Educação Infantil principalmente no que diz respeito aos espaços, tempo, recursos 

a fim de garantir uma educação que atenda às necessidades das crianças. 

 

6.2.  Objetivos 

Diante de todos os pontos abordados acima o Jardim de Infância 02 

estabeleceu alguns objetivos de ensino voltados aos estudantes e profissionais. São 

eles: 

 Proporcionar aos profissionais, formação continuada e disponibilizar recursos 

pedagógicos para a modernização das práticas e metodologias de ensino;   

 Priorizar e estabelecer a organização curricular;   

 Desenvolver o autoconceito positivo dos estudantes, contribuindo para a 

segurança no conhecimento de suas capacidades e limitações, valorizando hábitos de 

organização e higiene pessoal;  

 Estimular o desenvolvimento da criança respeitando seu nível de maturação;  

 Trabalhar e conhecer as deficiências e síndromes das crianças especiais para 

criar estratégias adequadas de ensino, proporcionando a Inclusão;  

 Avaliar de forma constante as práticas pedagógicas;  

 Envolver a comunidade escolar em projetos desenvolvidos dentro da Unidade 

Pedagógica, incentivando a participação das famílias na rotina escolar; 

 Facilitar os momentos de interação ampliando a capacidade de comunicação e 

desenvoltura nas relações interpessoais;  

 Estimular a expressão de sentimentos e ideias, incentivando a participação nas 

atividades;  

 Trabalhar a psicomotricidade visando o corpo, conhecendo suas possibilidades 

e limites;  

 Proporcionar o conhecimento da cultura do povo brasileiro, vivenciando 

músicas, brincadeiras, costumes e história;  

 Incentivar a consciência ambiental, formando cidadãos atentos e adequados ao 

desenvolvimento sustentável;  

 Auxiliar o desenvolvimento das crianças utilizando os Serviços de Orientação 

Educacional e Apoio à Aprendizagem;  

 Utilizar recursos audiovisuais para colaborar no processo de 

ensino/aprendizagem;   
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 Trabalhar para o desenvolvimento global utilizando as diversas linguagens, 

preparando as crianças para a sociedade;  

 Promover um momento prazeroso de ensino/aprendizagem;  

 Construir uma gestão democrática, utilizando-se de diálogo e transparência na 

utilização dos recursos financeiros.  

A educação inclusiva é trabalhada nessa instituição de forma a atender as 

especificidades de cada estudante assim, como de ressaltar suas potencialidades 

dentro do processo de ensino e aprendizagem.  A inclusão acontece de forma efetiva, 

os espaços físicos são adequados para atender as demandas dos estudantes com 

necessidades especiais, as atividades são realizadas de forma a integrar todos os 

estudantes. É realizada com as classes especiais uma estratégia de vivências em 

turmas do ensino regular, buscando uma maior interação e socialização. 
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7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

 

Pensar em Educação é tarefa complexa, em que se faz necessário 

compreender as ordens filosóficas e sociais envolvidas historicamente nas 

concepções de ensino e aprendizagem, para então ter propriedade na adoção de uma 

teoria de educação que regerá as práticas da Instituição de Ensino.  

Por trás da organização de uma Instituição existe uma gestão que possui 

função pedagógica, financeira e administrativa, respeitando a democracia dos 

pertencentes do grupo escolar, pautada na lei Nº 4.751 DE 07 DE FEVEREIRO DE 

2012, Lei da Gestão Democrática, cuja finalidade prevista em seu artigo 2º prevê:   

Garantir a centralidade da escola no sistema e seu caráter público quanto 

ao financiamento, à gestão e à destinação, observará os seguintes princípios:   

I. Participação da comunidade escolar na definição e na implementação de 

decisões pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio de órgãos 

colegiados, e na eleição de diretor e vice-diretor da unidade escolar;   

II. Respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter laico da escola pública e 

aos direitos humanos em todas as instâncias da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal;  

III. Autonomia das unidades escolares, nos termos da legislação, nos aspectos 

pedagógicos, administrativos e de gestão financeira;   

IV. Transparência da gestão da Rede Pública de Ensino, em todos os seus 

níveis, nos aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros;   

V. Garantia de qualidade social, traduzida pela busca constante do pleno 

desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da cidadania e da 

qualificação para o trabalho;   

VI. Democratização das relações pedagógicas e de trabalho e criação de 

ambiente seguro e propício ao aprendizado e à construção do 

conhecimento;   

VII. Valorização do profissional da educação.  

A escola deve ser observada e trabalhada em suas várias dimensões, com 

enfoque em seus membros, pautada na legislação e atenta às suas especificidades. 

Dessa maneira, leva-se em conta o conhecimento científico, os sujeitos 

históricos/sociais e a afetividade.  
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Historicamente, temos a contribuição de vários filósofos, psicólogos, 

educadores e pensadores para o avanço da educação, desenvolvendo teorias para 

nortear as práticas pedagógicas. Autores como Paulo Freire, Piaget, Carl Rogers, 

Miguel Gonzales, Freinet, Dermeval Saviani, dentre outros, discorrem sobre essas 

teorias que hoje estudamos como Tendências Pedagógicas, diferenciadas por 

Libâneo em Liberais ou Progressivistas.  

 O estudo dessas tendências foi primordial para a construção desta 

Proposta, pois na medida em que o grupo escolar se identifica e define uma 

metodologia de trabalho, oportuniza-se um trabalho docente de compromisso e 

consciência, baseado nas reais demandas da comunidade em questão, deixando 

clara a função da escola e o papel do educador.  

Após um estudo aprofundado o grupo docente definiu suas práticas dentro 

da Teoria Progressivista, em que está contemplada a Tendência Crítico-social dos 

conteúdos, desenvolvida no Brasil por Dermeval Saviani(1991):  

A Pedagogia Crítica implica a clareza dos determinantes sociais da 

educação, a compreensão do grau em que as contradições da sociedade marcam a 

educação e, consequentemente, como é preciso se posicionar diante dessas 

contradições e desenredar a educação das visões ambíguas para perceber 

claramente qual é a direção que cabe imprimir à questão educacional (p. 103).    

Tal tendência abrange os conteúdos universais e conhecimentos científicos 

trazidos e incorporados à realidade histórico/cultural dos estudantes, promovendo a 

mudança e o saber sistematizado de forma a formar seres críticos e capazes de 

transformação da sociedade. O professor atua como mediador entre o saber e o 

estudante e sua função social ultrapassa os limites da escola.  

Assim, a condição para que a escola sirva aos interesses populares é 

garantir a todos um bom ensino, isto é, a apropriação dos conteúdos escolares 

básicos, que tenham ressonância na vida dos alunos. Entendida nesse sentido, a 

educação é 'uma atividade mediadora no seio da prática social global', ou seja, uma 

das mediações pela qual o aluno, pela intervenção do professor e por sua própria 

participação ativa, passa de uma experiência inicialmente confusa e fragmentada 

(sincrética) a uma visão sintética, mais organizada e unificada”. (LIBÂNEO, 1994, p. 

69)   

 Para tanto, é imprescindível também entender os saberes apropriados para 

a Educação Infantil, previstos no Currículo em Movimento da SEEDF e pensados para 

cada fase do desenvolvimento da criança, como podemos observar nas contribuições 
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de Jean Piaget. “Maturação, experiência ativa, equilibração e interação social são as 

forças que moldam a aprendizagem” (PIAGET apud LEFRANÇOIS, 2008, p.260).  

Cabe ressaltar que vários fatores influenciam diretamente no processo de 

aprendizagem, facilitando ou dificultando suas etapas. De acordo com Vygotsky, as 

características humanas não estão presentes desde o nascimento do indivíduo nem 

são meros resultados das pressões do meio externo. Elas resultam da interação 

dialética do homem e o seu meio sociocultural. As relações psicológicas 

especificamente humanas se originam nas relações do indivíduo e seu contexto 

cultural e social. A aprendizagem e o desenvolvimento estão inter-relacionados desde 

o primeiro dia de vida do indivíduo (VYGOTSKY, 1989).  

 Portanto, conhecer a realidade familiar das crianças, bem como suas 

condições econômicas, socioafetivas, histórico-culturais, e como foram afetadas pela 

pandemia é de suma importância na construção do Projeto Político Pedagógico da 

escola, servindo de apoio para o planejamento das atividades, principalmente de 

ordem social e extraclasse de contribuição para o trabalho da interdisciplinaridade.  

O Currículo da Educação Infantil – como o conjunto sistematizado de 

práticas pedagógicas no qual se articulam as experiências e saberes das crianças, 

famílias, profissionais e comunidades de pertencimento e os conhecimentos que 

fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico historicamente 

construído pela humanidade – é meio para angariarmos os objetivos de proporcionar o 

desenvolvimento dos bebês, das crianças bem pequenas e crianças pequenas e 

colaborarmos para a transformação social. Possui também um caráter instrumental e 

didático para que, no cotidiano escolar, as linguagens e as práticas se processem de 

maneira integrada. O Currículo contribui para o planejamento, o desenvolvimento e a 

avaliação do processo pedagógico, considerando a pluralidade e diversidade étnica, 

religiosa, de gênero, social, cultural das crianças, favorecendo a elaboração de 

propostas educativas que respondam a suas demandas e das famílias.  

A Educação Infantil é duplamente protegida pela Constituição Federal de 

1988 (CF/88): tanto é direito subjetivo das crianças com idade entre 0(zero) e 5 (cinco) 

anos (art. 208, IV), como é direito dos trabalhadores urbanos e rurais em relação a 

seus filhos e dependentes (art. 7º, XXV). Ou seja, a Educação Infantil ilustra 

exemplarmente a indivisibilidade e a dependência recíproca que caracterizam os 

direitos humanos ao unir em um mesmo conceito – Educação Infantil – mais de um 

direito ao desenvolvimento, à educação e ao trabalho.  
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A Educação Infantil, segundo os artigos 29 e 30 dessa lei, é a “primeira 

etapa da Educação Básica”, sendo oferecida em Creches para as crianças de 0 (zero) 

a 3 (três) anos e em Pré-escolas para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 

idade.  

Na Pré-escola, este recorte temporal abrange desde o ingresso até a 

transição para o Ensino Fundamental, sendo comum que crianças de seis anos 

frequentem a Educação Infantil.  

Segundo Wallon (1986), a Educação Infantil ideal, atende as necessidades 

da criança nos planos afetivo, cognitivo e motor e, promove o seu desenvolvimento 

em todos esses níveis. A Educação Infantil é um meio para uma meta maior do 

desenvolvimento da pessoa, afinal, a inteligência tem status de parte no constituído 

pela pessoa. A dimensão estética da realidade é valorizada e a expressividade do 

sujeito ocupa lugar de destaque.  

A escola deve favorecer o movimento de exteriorização do eu, o que deve 

ser propiciado por atividades que priorizem o eixo integrador do Currículo, elemento 

basilar do trabalho educativo: Educar e cuidar, Brincar e interagir. O eixo integrador 

específico da Educação Infantil – Educar e cuidar, Brincar e interagir – precisa ser 

considerado juntamente com os eixos gerais do Currículo da Educação Básica da 

SEEDF: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Nesse sentindo, o trabalho pedagógico 

com a infância implica considerar esses eixos, ensinando a formar opinião, levando 

em consideração a base familiar e valores éticos e sociais.  

No meio físico social a atividade infantil encontra as alternativas de sua 

realização, o saber escolar não pode se isolar desse meio, mas sim, nutrir-se das 

possibilidades que ele oferece.  

A educação deve atender simultaneamente a formação do indivíduo e da 

sociedade. A pedagogia walloniana propõe o atendimento simultâneo das aptidões 

individuais e das necessidades sociais baseada nas ideias de que o aproveitamento 

mais adequado das competências de cada um se dá em benefício do indivíduo e da 

sociedade, assim como a melhor distribuição das tarefas sociais serve ao interesse 

coletivo e a realização individual (MAHONEY e ALMEIDA, 2004).  

De acordo com o Referencial Curricular para Educação Infantil, ela deve 

primar pela quantidade das interações, considerar as diversidades pessoais, culturais, 

sociais e ambientais para que a criança possa construir uma identidade autônoma e 
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desenvolver todas as habilidades para uma vida social. É exatamente na Educação 

Infantil que as crianças iniciam seu processo de (des)construção de conhecimentos.  

O PNE completa esta discussão afirmando que a Educação Infantil:   

(...) é a primeira etapa da Educação Básica. Ela 

estabelece as bases da personalidade humana, da 

inteligência, da vida emocional, da socialização. As 

primeiras experiências da vida são as que marcam 

mais profundamente a pessoa. Quando positivas, 

tendem a reforçar ao longo da vida, as atitudes de 

autoconfiança, de cooperação, solidariedade, 

responsabilidade (PNE, p.46).  

 

Por essa razão descuidar da Educação Infantil significa desperdiçar um 

imenso potencial humano já que é nessa época que a inteligência se forma. Para 

orientar uma prática pedagógica condizente com o desenvolvimento da criança, 

constitui diretriz importante a superação das dicotomias creche/pré-escola, 

assistencialismo/educação, atendimento a carentes/educação para classe média e 

outras, que orientações políticas e práticas sociais equivocadas foram produzindo ao 

longo da história (p.49).  

Além do seu caráter pedagógico a Educação Infantil é fundamentalmente 

política e social, sendo a socialização, dentre outros, um dos seus papéis. Exatamente 

nesse contexto que entra a Educação Infantil. Ao possibilitar essas interações, age 

como um agente socializador.  

Nessa perspectiva, o estudo dos conteúdos curriculares torna prática social 

dos estudantes como elemento para a problematização diária na escola e sala de aula 

e se sustenta na mediação necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que 

revela os signos culturais.   

Por se tratar da educação de crianças, o Currículo da Educação Infantil 

destaca entre as várias concepções, requer-se um posicionamento sobre qual é a 

visão que a Educação Infantil assume em relação às crianças, qual seja:  

“(…) um ser humano em construção, em processo de humanização, pois a 

natureza humana é fruto de nossa história social” (ARCE,2007)  

Ao apropriar-se da cultura acumulada ao longo da história, a criança 

(re)nasce como ser social. Assim, as crianças por serem capazes, aprendem e 

desenvolvem-se nas relações com seus pares e com adultos, explorando materiais e 
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os ambientes, participando de situações de aprendizagem interessantes, envolvendo-

se em atividades desafiadoras, enfim, vivendo a infância.  
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

A Pedagogia adotada em nossa escola, tem papel de grande importância 

para a educação, pois traz uma metodologia de trabalho que favorece o 

desenvolvimento do estudante: Prática Social inicial (avaliação diagnóstica), 

Problematização (momento em que o conhecimento comum é posto em questão e 

analisado por meio da dimensão histórica, social, política...), Instrumentalização (o 

professor apresenta o conteúdo em sua forma científica), Catarse (momento em que o 

estudante abandona o senso comum e apropria-se do conhecimento científico 

transformando-o em elemento ativo de transformação social) e Prática Social final 

(verificação do aprendizado do estudante por meio das mudanças de seu 

comportamento em relação ao conteúdo).  

Conforme Saviani (2001), citado por Araújo (2009):   

A prática social inicial e a prática social final é e não é 

a mesma. É a mesma no sentido de que não se 

consegue uma transformação das condições sociais 

objetivas da escola e muito menos da sociedade como 

um todo. Mas não é a mesma a partir do momento em 

que houve uma transformação do educador e do 

educando nesse processo, refletindo em outras 

instâncias da sociedade.  

Essa metodologia traz a sensibilidade ao educador de praticar a escuta 

sensível com seus educandos, levando em consideração toda cultura acumulada e 

impregnada historicamente e assim se adequando aos seus ritmos de aprendizagem e 

desenvolvimento psicológico, sem deixar de lado a sistematização lógica dos saberes 

adquiridos e as experiências escolares no processo de construção e assimilação dos 

conteúdos cognitivos. O professor é um mediador que intervém proporcionando ao 

estudante autoconfiança, participando ativamente do processo educativo e durante o 

ensino remoto precisa contar com a mediação da família. Assim, o educando adquire 

consciência de seu papel “oprimido/opressor” e ganha a possibilidade de 

transformação da sua realidade a partir do senso crítico acerca dos conhecimentos 

obtidos.  

Segundo Luckesi:   

O professor precisa saber (compreender) o que 

os alunos dizem ou fazem, o aluno precisa 



30 
 

compreender o que o professor procura dizer-

lhes. A transferência da aprendizagem se dá a 

partir do momento da síntese, isto é, quando o 

aluno supera sua visão parcial e confusa e 

adquire uma visão mais clara e unificadora. 

(LUCKESI, 2003, p.72)  

Claramente, pode-se dizer que educar para a contemporaneidade não é 

tarefa fácil. Exige discussões e reflexões constantes acerca das práticas e 

metodologias adotadas e, acima de tudo, compromisso com a Educação que 

desejamos para o país e suas futuras gerações. Como diz Gasparin e Petenucci 

(2008):  

A implementação dessa didática está vinculada a uma nova forma dos 

educadores pensarem a educação, sendo necessário muito esforço, estudo, 

experimentações, coragem para inovar, divergir, arriscar e assumir desafios. Portanto, 

sua aplicabilidade com êxito, depende indubitavelmente do compromisso dos 

educadores em aprofundar seus conhecimentos teóricos e criarem condições 

necessárias como, nova forma de planejar e aplicar os conteúdos e as atividades 

escolares, almejando um ensino significativo, crítico e transformador.  

Portanto, essa Proposta Pedagógica nasce com o comprometimento em 

inserir na realidade do Jardim de Infância 02 do Gama, uma educação de qualidade e 

com inovação pedagógica com objetivo de proporcionar aos estudantes a 

aprendizagem significativa do conhecimento, tendo como base a BNCC, as DCNEI, o 

Currículo em Movimento da Educação Infantil e a parceria com a comunidade escolar, 

garantindo uma visão ampla e cuidadosa com os diversos segmentos que influenciam 

a aprendizagem.  

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB- 9394/96) e os 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Brasil, 1998) a 

Educação Infantil passou a ser legalmente concebida e reconhecida como importante 

etapa inicial da Educação Básica e tem por finalidade o desenvolvimento integral de 

todas a crianças de 0 a 6 anos de idade, desenvolvendo seus aspectos psicológicos, 

físicos, intelectuais e sociais.  

A Educação Infantil constitui um segmento importante no processo 

educativo, adquirindo uma função transcendental como o primeiro e decisivo passo 

para a efetivação de uma educação integral, estabelecendo a base para a formação 

de seres críticos, participantes, criativos que busquem uma renovação constante de si 

mesmos e da sociedade.  
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É notório a importância dos primeiros anos de vida para a construção dos 

alicerces da personalidade e do conhecimento, enfatizando isso, é que a LDB traz 

elementos significativos para a formulação de propostas verdadeiramente 

comprometidas com uma nova visão educativa.  

A presente Proposta vem de encontro aos desafios impostos pelo mundo 

contemporâneo, não deixando de percorrer e se adequar as exigências legais, 

culminando em um projeto atual que visa atender as necessidades requeridas pela 

comunidade local, em consonância com a concepção de qualidade da Educação 

Infantil, almejada por todo o grupo de educadores da instituição. Se constitui de metas 

e estratégias que adotam os princípios dos quatro pilares para uma educação plena: 

Aprender a conhecer, Aprender a conviver, Aprender a fazer e Aprender a ser.  

Com isso, enfatiza-se a importância do envolvimento de toda a comunidade 

escolar, na visão de gestão democrática, objetivando assegurar o atendimento às 

necessidades básicas de desenvolvimento socioafetivo, físico e intelectual, articulando 

procedimentos didáticos e estratégias metodológicas inovadoras e adequadas às 

necessidades das crianças. 

O planejamento das aulas é feito coletivamente pelo grupo docente no 

ensino remoto via Google Meet com o direcionamento das coordenadoras 

pedagógicas para cada período de quinze dias consecutivos. Ele é elaborado 

seguindo o Currículo em Movimento da Educação Infantil, trabalhando-se os temas 

dentro dos eixos integradores do Educar e Cuidar/ Brincar e Interagir e perpassando 

os eixos transversais de Educação para a Diversidade, Sustentabilidade, Direitos 

Humanos e para a Cidadania e o Currículo Funcional da Educação Especial. No 

planejamento das atividades semanais é observada a inclusão de atividades que 

trabalhem os campos de experiência: O Eu, o Outro e o Nós, Corpo, Gesto e 

Movimentos, Traços, Sons, Cores e Formas, Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, 

Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.  Em 2020, no início do 

ensino remoto, o trabalho foi feito com temas semanais disponibilizados no 

Planejamento Curricular- Educação Infantil elaborado e organizado pela SEEDF 

(Escola em Casa DF). 

O planejamento é inclusivo e adaptativo para acolher as dificuldades 

apresentadas em função das deficiências físicas e/ou intelectuais e transtornos 

globais do desenvolvimento das crianças especiais. É importante salientar que o 

planejamento é flexível para atender as demandas da turma da melhor maneira 

possível, tendo como ponto de apoio a equipe pedagógica da escola composta pelas 
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coordenadoras e vice-diretora, o Serviço de Orientação Educacional e o Serviço de 

Apoio à Aprendizagem.  

Nos planejamentos do ensino remoto, para as atividades disponibilizadas 

na plataforma ou impressas, são propostas atividades dinâmicas, lúdicas, formuladas 

a partir dos campos de experiência e contemplando os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que precisam ser trabalhados no contexto da Educação Infantil. 

É de suma importância a comunicação e parceria entre família e escola, 

feita por meio de reuniões escolares bimestrais, palestras, rodas de conversa, 

confraternizações e eventos culturais. Tal comunicação, no ensino remoto, também é 

feita diariamente por meio do WhatsApp, ligações telefônicas e plataforma Google 

Classroom, onde são registrados recados e trocas de informações entre Instituição de 

Ensino e família.  

 

ROTINA (PARA O ENSINO REMOTO) 

 

 Os estudantes diariamente são atendidos na Plataforma Google Classroom 

usando o e-mail institucional;  

 São disponibilizadas atividades diárias, aulas síncronas via Google Meet com o 

professor regente, vídeos, livros (PDF), oficinas pedagógicas e orientações às 

famílias; 

 As reuniões bimestrais, encontros em sábados letivos remotos e temáticos são 

realizados via Google Meet; 

 Para os estudantes que não possuem acesso a Plataforma Google Classroom 

são disponibilizadas atividades impressas e o envio semanal de gravações de áudios 

e vídeos com instruções, histórias e orientações; 

 

 

ROTINA (PARA O ENSINO PRESENCIAL) 

 

 Entrada: diariamente, às 7h30 no turno matutino e às 13h no turno 

vespertino, as famílias são recebidas pela equipe gestora, deixam as crianças no 

portão interno da escola, a fim de estimular sua autonomia e independência. As 

crianças se dirigem até sua sala de aula e são acolhidas pelos professores, que em 

seguida se reúnem no pátio com as demais turmas do turno para a acolhida inicial.   
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 Acolhimento: 15 minutos diários. Momento cívico/ cultural no pátio. Nas 

terças-feiras ocorre o momento cívico, em que os estudantes do turno matutino e 

vespertino cantam o Hino Nacional. De quarta-feira à sexta-feira, a acolhida é feita 

pelo grupo de professores, momento em que são feitas atividades de estimulação de 

movimentos corporais, brincadeiras, músicas e introdução do conteúdo da aula do dia.   

 Rodinha: Atividades realizadas em círculos com os estudantes, 

momento em que é praticada a escuta sensível por parte dos professores, explicada a 

rotina de tarefas do dia e são introduzidos os conteúdos. Também nesse momento 

são feitas leituras de histórias infantis, de acordo com o conteúdo.  

 Atividade individual: Atividades feitas na mesinha com o comando e 

direcionamento do professor.  

 Organização antes e após o lanche: Acontece às 9h25 no turno 

matutino e às 14h50 no turno vespertino. Tem duração de 40 minutos. Momento em 

que é trabalhada a higienização das mãos e em seguida alimentação fornecida pela 

escola e das crianças que trazem de casa. Em seguida, as crianças são orientadas a 

guardar seus pertences e organizar suas mesas. Após a organização é feita a 

escovação dentária, a fim de educar para a higienização pessoal.  

 Atividades extraclasse: a turma tem em sua rotina, atividades fora de 

sala, previstas em escala prévia e fixa. São elas:   

 Parquinho (30 minutos, 3 vezes por semana),  

 Tanque de areia (30 minutos, 1 vez por semana) 

 Cidade divertida (35 minutos, 1 vez por semana)  

 Quadra (35 minutos, 1 vez por semana),   

 Sala de leitura (35 minutos, 1 vez por semana),   

 Sala de Psicomotricidade (35 minutos, 1 vez por semana),   

 Brinquedoteca (35 minutos, 1 vez por semana). 

 Saída: as crianças finalizam suas atividades, organizam seus pertences 

e aguardam em sala as famílias chegarem para buscá-las. São autorizados a buscar 

as crianças apenas os pais e demais pessoas autorizadas por eles, por escrito na 

agenda escolar. As saídas acontecem às 12h15 no turno matutino e às 17h45 no 

turno vespertino em função da demanda da comunidade local que precisa buscar 

outras crianças no mesmo período em outras escolas. A tolerância para atraso é de 

15 minutos. Após esse tempo a família é contatada e/ou acionado o Conselho Tutelar 

no caso de reincidência no atraso. Tais horários são previstos e claramente 

informados no Regimento Interno da escola, por meio da agenda escolar.   
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8.1.  PLANO DE AÇÃO – UNIDADES DIDÁTICAS  

Para nortear os planejamentos quinzenais, o grupo discutiu e aprovou a 

divisão dos conteúdos em grandes temas mensais que remetem o desenvolvimento 

gradual das crianças ao tema Brincadeiras e ritmos que encantam, definidos no Plano 

de Ação da escola para o ano de 2021, discriminado basicamente da seguinte forma: 

A formação continuada dos profissionais dessa UE é realizada por meio de 

palestras, fóruns, coletivas com temas que atendam às necessidades da escola e que 

sejam de interesse coletivo.  

Contamos com as formações realizadas pela Equipe Especializada de 

Apoio a Aprendizagem, Serviço de Orientação Educacional e equipe gestora que 

realizam reuniões periódicas com os professores e outros profissionais de educação 

desta UE.  

Uma relação efetiva entre escola e comunidade assume papel de 

fundamental importância no contexto educacional, pois essa parceria possibilita um 

elo entre as partes, oportunizando o desenvolvimento integral do estudante.  

 Para que a comunidade se sinta acolhida é importante que a equipe 

gestora ofereça momentos que possibilitem a participação em reuniões escolares, 

convocações eventuais e dias letivos temáticos. Há também a presença das famílias 

na construção da Proposta Pedagógica, a qual norteará todo o trabalho pedagógico 

desenvolvido durante o ano letivo.   

 Uma escola infantil cidadã e socialmente responsável se integra à 

comunidade e faz a diferença.  

Os Serviços de Apoio à Aprendizagem (SOE e EEAA) trabalham de 

maneira integrada, respeitando a atribuição e o espaço que compete a cada um, tendo 

em vista que a atuação ocorre em uma Instituição que oferece a Educação Infantil em 

que as crianças estão em seu processo de desenvolvimento, envolvendo o ato de 

aprender aos comportamentos promovidos por tal ação. Nesse sentido, o SOE e 

EEAA desenvolvem de maneira unificada essas ações:  

 

ESCOLA 

 Formação com temas relevantes;  

 Participação no espaço da Coordenação Coletiva;  

 Participação em planejamento junto à gestão escolar e professores;  
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 Contribuição nos projetos escolares e festas;  

 Assessoria ao trabalho do professor;  

 Devolutivas de situações problemas;  

 Confecções de murais na escola (ensino presencial);  

 Atendimentos diários que demandam ações imediatas na rotina escolar;  

 Auxilio na construção da Adequação Curricular;  

 Realização dos Estudos de Caso;  

 Atendimentos Individualizados por meio das fichas de encaminhamento;  

 Intervenções coletivas por meio da solicitação do professor;  

 Contribuição na cultura de sucesso escolar por meio do Projeto Valores 

no Jardim;  

 Observações diárias no contexto escolar;  

 Relatórios de observação e intervenção;  

 Aplicação da Anamnese;  

 Encaminhamentos gerais; 

 

FAMÍLIA  

 Atendimentos, orientações e acompanhamento da família;  

 Participação na reunião de pais;  

 Entrevista familiar;  

 Estabelecimento de vínculos entre a família e escola;  

 Reflexões acerca das atribuições da família e da escola;  

 Oficinas com os pais;  

 

8.2.  PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS 

ESTUDANTES  

 De acordo com a Constituição Federal (CF) vigorante, a educação é um 

dos direitos fundamentais que deve ser garantido ao cidadão. No entanto cabem as 

políticas públicas em parceria com as Unidades Escolares e comunidade escolar 

garantir o acesso e permanência dos estudantes de uma forma inovadora, 

motivacional e efetiva. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nº 9.394/96 (LDB), 

assinalam a garantia do padrão de qualidade educacional, a valorização do 

profissional da educação escolar e a vinculação entre a educação escolar, o trabalho 
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e as práticas sociais, como princípios que devem calcar o processo educacional para 

que este se desenvolva de forma efetiva e favoreça a permanência e o êxito estudantil. 

Quando se refere à Educação Infantil essa permanência se dá com o cumprimento 

dessas legislações vigentes e parceria entre família e escola, com o objetivo de que 

os estudantes se sintam inseridos de forma integral dentro do ambiente escolar.  

Sobre isso a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nº 9.394/96 (LDB) traz: 

Art. 29. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como 

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

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

da comunidade.  

Art. 30. A Educação Infantil será oferecida em:  

I.  Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 

idade;  

II.  Pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade.  

III.  Pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.  

Art. 31. A Educação Infantil será organizada de acordo com as seguintes 

regras comuns:   

I. – Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento 

das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino 

Fundamental;   

II. – Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por 

um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;   

III. – Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o 

turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral;   

IV. – Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, 

exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas;   

V. – Expedição de documentação que permita atestar os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança.  

As Diretrizes Pedagógicas visam contribuir para a implementação de 

práticas educativas que possam promover e ampliar a qualidade da educação infantil 

alinhada à Proposta Pedagógica da escola. 

A Proposta Pedagógica revela os caminhos escolhidos pela escola para 

colocar em prática a BNCC (Base Nacional Curricular Comum) e como eles podem 

ser geradores de mudanças pedagógicas em aspectos que vão desde o protagonismo 

do estudante até a própria organização da sala de aula. Para a escola incorporar as 
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propostas da BNCC à Proposta Pedagógica é necessário identificar quais são as 

competências que devem ser desenvolvidas, considerando também a atuação que a 

escola já tem dentro desses campos de desenvolvimento. Ou seja, o primeiro passo 

para começar essa construção é fazer um diagnóstico das práticas pedagógicas e do 

aprendizado dos estudantes. Conhecer a comunidade e os desafios de aprendizagem 

dela é essencial para que a Proposta não só contenha a identidade local, mas trace 

diretrizes condizentes com o perfil da escola. A BNCC incentiva o respeito à igualdade 

e a diversidade cultural, o que traz a necessidade de se planejar e rever o Currículo 

vigente. A formação de professores é outro ponto importantíssimo que a BNCC traz, 

deve possibilitar o aperfeiçoamento contínuo e de estarem sempre atualizados 

buscando o melhor para o desenvolvimento dos seus estudantes. 

 

8.3.  PROJETOS ESPECÍFICOS 

No decorrer do Plano de Ação, durante o ano, os temas são trabalhados na 

forma de projetos. A Pedagogia de Projetos é um instrumento de eficaz 

operacionalização dentre as possibilidades para alcançar as metas estabelecidas, pois 

organiza a construção dos conhecimentos em torno de metas previamente definidas, 

de forma coletiva, entre estudantes e professores, dando significado às experiências, 

valorizando as etapas do aprendizado e culminando na partilha dos saberes 

adquiridos durante o processo.   

Porém, é necessário priorizar e adequar os diversos conteúdos para que 

tenham continuidade e aprendizagem significativa para as crianças. Dessa forma, os 

Projetos que serão desenvolvidos no ano de 2021 no Jardim de Infância 02 do Gama:  

 

8.3.1 Valores no Jardim  

Projeto anual. Tendo em vista a importância da interação grupal e relações 

interpessoais, da descoberta do seu próprio eu e da valorização da auto estima, 

realizou-se o presente projeto que visa permitir aos professores e estudantes que 

compartilhem momentos de reflexão e encontrem soluções para possíveis conflitos na 

vida diária e em sala de aula. Buscamos, por meio de um trabalho com valores, 

desenvolver um clima de harmonia, respeito, solidariedade e cooperação entre as 

crianças, abordando de forma lúdica e agradável a pluralidade cultural e respeito às 

diferenças. Buscamos parcerias com psicólogos da rede pública e privada para assim 
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efetivar um trabalho conjunto em prol de alcançarmos resultados de qualidade junto às 

nossas crianças (HÍBRIDO).  

 

8.3.2 Grafismo Infantil  

Atividade mensal para analisar e avaliar o desenho como modo de 

expressão próprio da criança, compreendendo que seu desenvolvimento é 

progressivo e implica mudanças significativas no processo da aquisição do significado 

dos símbolos perpassando as fases da garatuja, pré-esquemática, esquemática e 

realismo. Além disso, o desenho é para a criança um modo de expressão e 

representação de sua visão real e imaginária (HÍBRIDO)  

 

8.3.3  Hora do Faz De Conta  

Para o trabalho remoto: Instituir o dia da contação de história (semanal)- a 

criança irá escolher um objeto para representar o que ela deseja ser naquele dia e irá 

relatar sua escolha através de áudio, vídeo ou durante a aula síncrona via Google 

Meet. . 

Para o trabalho presencial: Projeto semanal, O Faz de Conta é uma 

brincadeira que promove o exercício da imaginação da criança, na qual é possível que 

ela exerça sua capacidade de planejar e estabelecer suas próprias regras. Durante a 

brincadeira, a criança interage com o mundo adulto, adquirindo a autoestima, 

confiança e autocontrole, tornando-se ativa e autônoma na tomada de decisões. Com 

o projeto podemos: estimular a imaginação e criatividade das crianças, desenvolver 

confiança e autonomia e instigar a capacidade de planejar e elaborar regras. Para 

esse fim, o projeto vai oportunizar um espaço na sala de leitura com fantoches, 

diversos livros e acessórios para que as crianças possam se caracterizar de maneira 

espontânea e criativa deixando a imaginação fluir, ou de maneira direcionada 

trabalhando com a interpretação dos personagens de histórias contadas. Esse projeto 

se estende às famílias através da sacola mágica para o maternal e primeiro período e 

a pasta mágica para o segundo período. As crianças levam um livro de história para 

casa para que a família possa contar a história para elas e interagirem sobre a mesma. 

Esse momento faz com que pais e filhos criem aproximação e momento de interação 

juntos  
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8.3.4 Projeto Respeite seu colega (Bullying)  

O Projeto visa promover uma educação escolar mais humanística, onde as 

soluções dos conflitos sejam resolvidas através do diálogo onde se pressupõe o ouvir, 

o deixar falar, e exercitar um olhar de compaixão pelo outro. Apresenta as 

características classificadas como bullying e envolve as famílias para que tenham 

atitudes positivas dentro do ambiente familiar. (HÍBRIDO) 

 

8.3.5 Projeto Proteja nossas Crianças (pedofilia)  

O Projeto tem como finalidade dar condições ao estudante de diferenciar 

sentimentos bons ou ruins, toques bons ou ruins. É desenvolvido pela orientadora e 

pedagoga da escola. Busca desenvolver atividades para que o estudante da educação 

infantil saiba se cuidar e se proteger diante do abuso sexual infantil. Para intensificar 

mais esse trabalho contamos com a ajuda de Conselheiros Tutelares para ações junto 

às famílias (HÍBRIDO) 

 

8.3.6 Projeto Transição  

A mudança de escola e de etapa de ensino pode trazer dificuldades 

emocionais como: a insegurança, o medo, e resistência principalmente no fechamento 

do ciclo da Educação Infantil. Nessa perspectiva se faz necessário assegurar que 

essa transição ocorra de forma natural e tranquila, proporcionando aos estudantes do 

segundo período um processo de transição adequada da Educação Infantil para o 

Ensino Fundamental. Esse projeto é desenvolvido pela orientadora da escola em 

parceria com a escola classe sequencial. (HÍBRIDO) 

 

8.3.7 Alimentação na Educação Infantil e Autosservimento – “Mais do 

que cuidar: educar, brincar e interagir”  

Projeto da Subsecretaria de Educação Básica – SUBEB e a Subsecretaria 

de Infraestrutura e Apoio Educacional- SIAE por meio de Coordenação de Políticas 

Educacionais para Educação Infantil e Ensino Fundamental- COFIF/ Diretoria de 

Educação Infantil- DIINF e a Diretoria de Alimentação Escolar- DIAE. O projeto 

consiste na substituição dos utensílios de plástico por utensílios de vidro (pratos) e 

inox (colheres e garfos) recipientes para armazenar e servir (cubas térmicas e jarras 



40 
 

de suco/água) e utensílios para mexer e servir os alimentos (colher de arroz, concha 

de feijão, escumadeira de inox), para realização das refeições das crianças, que 

gradativamente passarão a fazer o autosservimento. (PRESENCIAL) 

 

8.3.8 Jardim em Família- Família: Uma canção de amor  

Para o trabalho remoto: Correspondências manuscritas serão enviadas às 

famílias pelo Correio. Noite do Pijama. Pequenas palestras e oficinas com temáticas 

importantes para as famílias. 

Para o trabalho presencial: Trabalhar a identidade da criança é fundamental 

para a construção da sua autonomia. Dessa forma, o início do trabalho pedagógico do 

ano letivo, parte da formação do povo brasileiro e do conhecimento da história 

individual das crianças e apropriação da sua cultura e costumes familiares, 

respeitando a diversidade e valorizando as diferenças como fontes de novos 

conhecimentos e agregação de valores. Ao final são feitas apresentações das 

crianças e um delicioso almoço para a confraternização entre as famílias. Auxiliam 

nesse projeto profissionais da área da saúde aferindo pressão, serviços de 

odontologia, massagistas dentre outros, assim como profissionais que ofertam cortes 

de cabelo, maquiagem, unha e mais. 

 

8.3.9 Arraiá: Musicarraiá 

Para o trabalho remoto: Gincanas mediadas pelas professores (3 turmas 

por vez) via Google Meet. 

Para o trabalho presencial: Acontece nos meses de maio e junho. Em 

decorrência do trabalho de identidade com a origem familiar, trabalhar as regiões 

brasileiras no aspecto cultural, destacando suas influências nos nossos costumes e 

hábitos diários. No dia da culminância as crianças fazem apresentações de danças 

trabalhando a diversidade cultural.  

 

8.3.10 Feira Cultural- Brincadeiras e Ritmos que encantam 

Acontece no mês de novembro. Culminância dos trabalhinhos das crianças 

e das obras literárias trabalhadas no decorrer do ano letivo com enfoque nas músicas 

infantis mensais.  
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Exposição de composições dos estudantes em textos coletivos, portfólios, 

telas de pintura, etc. (PRESENCIAL) 

 

8.3.11  VIII Plenarinha- Musicalidade das Infâncias: de lá, de cá, de todo 

lugar 

De maio a outubro. Trabalho coletivo da Subsecretaria de Educação Básica, 

por meio da Coordenação de Políticas Educacionais e da Diretoria da Educação 

Infantil, que traz como tema este ano “Musicalidade das Infâncias: de lá, de cá, de 

todo lugar”. De maio a agosto a escola trabalha a Plenarinha local com o tema de 

músicas através de apresentações, confecções de instrumentos musicais etc. Em 

setembro há a Plenarinha Regional onde todas as escolas compartilham o que foi 

trabalhado nesses meses na escola. O local é definido pela Regional de Ensino. A 

culminância desse projeto acontece em outubro com a Plenarinha Distrital, onde as 

apresentações envolvem grande parte das Unidades de Ensino do DF.  (HÍBRIDO) 

 

8.3.12 Escuta Sensível 

Ação pedagógica integrada desenvolvida pelos serviços de apoio (AEE, 

EEAA e SOE) em parceria com a coordenação local e a equipe gestora. Tem por 

objetivo escutar os profissionais da instituição de ensino, visando favorecer a 

construção de alternativas teórico metodológicas de ensino com foco na construção 

de habilidades e competências dos estudantes. No decorrer da escuta são elencadas 

atividades de prevenção e intervenção pedagógica, com foco na singularidade das 

demandas relatadas pelos diferentes profissionais da instituição.  

Em primeiro lugar, faz se necessário ampliar a abrangência dos termos 

ouvir e escutar, para ir um pouco além. A simples busca de uma ampliação do sentido 

semântico indica que o termo ausculta não é apenas uma mera percepção auditiva 

nem simples recepção da informação – envolve a compreensão da comunicação feita 

pelo outro. (ROCHA, 2008, p.44).               

Após concluir a atividade de escuta sensível, os serviços de apoio, em 

parceria com a coordenação local e equipe gestora, elaboram estratégias 

pedagógicas em acolhimento às demandas apresentadas no decorrer do processo. 

“Conflitos precisam ser geridos, decisões precisam ser tomadas, idéias mais 

complexas precisam ser discutidas”. (ÂNGELO, 2011, p.62). (HÍBRIDO) 
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8.3.13 Ensinando a Poupar  

 Vivemos numa sociedade cada dia mais consumista e com gastos 

exagerados, sendo assim o presente projeto busca estimular de maneira lúdica e 

criativa as crianças a aprenderem desde pequenas a importância do uso do dinheiro, 

levando-as a distinguirem sobre “o que queremos” do “o que precisamos”, com a 

intenção de que as crianças saibam lidar com o dinheiro, gastos e aprendam a poupar 

tornando-se adultos conscientes da importância de se ter uma educação financeira. 

(PRESENCIAL) 

 

8.3.14 Programa Saúde na Escola (PSE)  

Acontece durante todo o ano. PSE é uma política intersetorial da saúde e 

da educação voltada às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública 

brasileira, que se une para promover saúde e educação integral.  

Ocorre a parceria entre o posto de saúde nº04 e esta Unidade de Ensino 

por meio da realização de palestras, teatros, atualização das vacinas atrasadas dos 

estudantes e higienização bucal.  

Citados os projetos, cabe ressaltar a necessidade de avaliação periódica e 

sempre que necessária para adaptação do planejamento e adequação do conteúdo.  

No âmbito do dia a dia, enfrentamos diversas dificuldades e eventuais 

acidentes com os estudantes, pois por vezes as crianças vão para as aulas em más 

condições de saúde.  

A escola não dispõe de profissionais da área da saúde, capacitados para 

administrar medicações no período em que a criança se encontra sob sua 

responsabilidade. Após discussões dos riscos e consequências possíveis ao ato de 

medicar uma criança foi decidido que nenhum profissional dessa unidade educacional 

administrará qualquer tipo de medicação, seja ela tópica ou por via oral a qualquer 

estudante regularmente matriculado, como orienta a Circular nº 07/2014 da GRIAE – 

CRE/GAMA de 15/07/2014 que traz em anexo a Circular nº 03/2014 – COSAE e 

dispõe sobre orientações quanto à administração de medicamentos aos escolares.  

Ficou decidido também que no caso de acidentes, a família da criança será 

imediatamente convocada para acompanhá-la e a escola, dependendo da gravidade, 

ligará para o Serviço de Urgência Móvel – SAMU, de acordo com as orientações da 

SEEDF.  
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9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

Avaliar vai além de olharmos para crianças como seres meramente 

observados, ou seja, a intenção pedagógica avaliativa dará condições para os 

professores determinarem os objetivos e planejar atividades adequadas, dando assim 

um real ponto de partida para estas observações.  

São utilizados variados instrumentos para avaliar as aprendizagens e 

garantir qualidade no processo de aprendizagem, o Jardim de Infância 02 do Gama 

optou por priorizar os registros realizados pela própria criança e as observações na 

construção da avaliação formal. Serão considerados, também, os registros da 

evolução do Grafismo, as observações cotidianas, produções dos estudantes, e os 

relatos das famílias para sistematizar a construção do RDIA semestralmente.  

De acordo com as Diretrizes de Avaliação Educacional:  

Na Educação Infantil, a avaliação acontece principalmente pela observação 

sistemática, registro em diário de bordo, fichas, questionários, relatórios, portfólios 

(exposição das produções pelas crianças) sem objetivo de promoção, mesmo para o 

Ensino Fundamental (art. 31, I, LDB 9394/96). As reflexões, análises e inferências 

oriundas dessa sistemática comporão o Relatório Descritivo Individual do Aluno – 

RDIA, que terá sua publicação semestral; entretanto, sua elaboração é diária. A 

avaliação, que se diz formativa, será sempre a da observação do desempenho e do 

crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais de sua comparação com os 

pares. Ao avaliar, visamos captar as expressões, a construção do pensamento e do 

conhecimento, o desenvolvimento da criança bem como suas necessidades e 

interesses, guias primordiais do planejamento e das práticas.  

O principal objetivo da Avaliação na Educação Infantil é a reorganização do 

planejamento, avaliação dos avanços, na perspectiva de redimensionar a prática e 

ajustar a Proposta Pedagógica sempre que necessário.  

Podemos observar que avaliações em larga escala realizadas no Brasil 

nunca contemplaram a Educação Infantil, no entanto tem-se a previsão de mudança 

dentro desse contexto num futuro próximo. Maria Inês Fini, presidente do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) afirma que 

estudos elencados referente ao tema já foram iniciados dentro do Instituto. A 

perspectiva é de que a Avaliação Nacional da Educação Infantil (ANEI), como será 

chamada, avalie as condições de oferta da etapa de ensino.  
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Avaliar em larga escala e em rede na Educação Infantil não será tarefa fácil, 

seja pela complexidade de mensurar o processo de desenvolvimento das crianças de 

forma efetiva e exata, como também a falta de formação adequada dos professores 

da rede, para tal finalidade. A avaliação do sistema de ensino deve ter como finalidade 

a orientação das políticas públicas para a educação, a fim de que se possam 

compreender e lidar com situações, sobretudo de desigualdade da educação 

oferecida nas escolas dos diferentes sistemas de ensino. A Educação Infantil durante 

um bom intervalo de tempo não foi vista com a devida importância em relação a essa 

perspectiva e também em reconhecimentos, porém se torna evidente a quebra desse 

paradigma com a presença dessa modalidade de ensino na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e finalmente também no PNAIC.  

Nesta UE também ocorre, semestralmente, a avaliação institucional e tem 

como objetivo garantir que o trabalho escolar atinja padrões de qualidade da 

aprendizagem por meio dos serviços prestados. Nesse tipo de avaliação todos os 

segmentos da escolas são avaliados, ou seja, avalia-se a aprendizagem aplicada aos 

estudantes e a avaliação da organização administrativa, financeira e pedagógica da 

escola. Esta avaliação é realizada por meio de um questionário e também da 

amostragem dos resultados que em seguida são debatidos em grupo onde todos os 

aspectos positivos e negativos são evidenciados, para que a partir desse resultado 

possam se fazer intervenções necessárias para suprir as fragilidades e ressaltar as 

potencialidades, garantindo uma escola com uma educação de qualidade.  

O Conselho de Classe ocorre nesta UE, semestralmente com a 

participação da equipe gestora, coordenadoras, pedagoga, psicóloga, orientadora 

educacional e professores. O mesmo é realizado com as turmas de um mesmo 

segmento (maternal, 1° período, classes especiais e 2° período). Foi construído por 

toda a equipe um formulário, adaptado ao ensino remoto, próprio da escola para que 

cada professor preencha com as especificidades de sua turma e apresente seu 

posicionamento durante o dia estipulado para seu conselho. Após isso são feitos os 

encaminhamentos e orientações necessárias.  
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10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A organização curricular pretende integrar as aprendizagens que vão sendo 

incorporadas pelas crianças tanto dentro quanto fora da Instituição Educacional, 

pressupondo que terão a oportunidade de percorrer “um longo processo de 

escolarização”. Assim, concebemos a organização proposta como:  

(...) construção, articulação e produção de aprendizagens que acontecem 

no encontro entre os sujeitos e a cultura. Um currículo emerge da vida, dos encontros 

entre as crianças, seus colegas e os adultos e nos percursos o mundo. Os “conteúdos” 

a serem apropriados pelas crianças cumprem o papel de articular a dinâmica das 

relações e das significações que daí emergem enquanto respostas complexas às 

perguntas significativas e não mais fragmentos de conhecimentos específicos 

(BARBOSA, 2009:50)  

Tal organização sistematiza as intenções educacionais e ações 

pedagógicas inovadoras e abertas alinhadas a um Currículo que proporcione 

descobertas, respeito ao desenvolvimento e às necessidades de cada ser humano por 

meio dos eixos integradores Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. O ato de cuidar vai 

além da atenção aos aspectos físicos, e educar é muito mais que garantir à criança 

acesso a conhecimentos, experiências e práticas sociais. Brincando a criança interage 

com seus pares tornando assim a brincadeira uma situação de aprendizagem. Dessa 

forma a educação infantil não se organiza com base em conteúdo, mas sim Campos 

de Experiência que não fragmenta os conhecimentos e considera a 

multidimensionalidade das crianças. São eles: o Eu, o Outro e o Nós, Corpo, Gesto e 

Movimentos, Traços, Sons, Cores e Formas, Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

e Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. Essa organização 

implica escolhas, decisões e planejamento para materializar-se no cotidiano da 

instituição e na vida das crianças.  

Ao planejar o delineamento das ações a serem desenvolvidas para o ano 

letivo vigente, foram observados os eixos e os Campos de Experiência propostas pelo 

Currículo da Educação Infantil, no intuito de que sua construção busque inserir a 

criança em um ambiente de ludicidade, brincadeiras, experiências científicas, 

artísticas e literárias, propondo aprendizagens significativas e voltadas para o 

desenvolvimento integral da criança.  Em anexo questionários, desenhos realizados 
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pelas crianças, bem como gráficos que foram utilizados para a copilação de dados 

para construção do presente documento. 

É de fundamental importância no atual contexto social, que a escola aborde 

temas relevantes quanto a Educação para a Diversidade e sustentabilidade que 

contribua de forma significativa para uma educação de qualidade e formação de 

indivíduos críticos e conscientes. É preciso contemplar junto as crianças o respeito às 

diferenças, às questões de gênero, diferenças de temperamento, atitudes, religião, 

características físicas, habilidades e de conhecimentos, devendo oportunizar 

situações de aprendizagem em que a questão da diversidade seja abordada de forma 

coerente dentro do contexto escolar.  

Na Educação Infantil também se faz primordial a existência de situações 

em que os direitos das crianças, no que tange aos direitos humanos, sejam 

respeitados e encaminhados de forma efetiva dentro da escola. As dimensões do 

cuidar e do educar estão presentes em todas as relações no ambiente escolar, que vai 

desde a dependência das crianças em relação aos adultos até a interação entre elas e 

o ambiente em que convivem. E essas relações são carregadas por valores, 

julgamentos e preconceitos, que podem prejudicar o desenvolvimento individual e 

social dos estudantes por isso devem ser abordadas de forma lúdica e prazerosa para 

que o processo de ensino e aprendizagem seja realmente significativo.  
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11. PLANO DE AÇÃO 

 

11.1. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO  

 

11.1.1. GESTÃO PEDAGÓGICA  

 

Plano de Ação/Organização do Trabalho Pedagógico (OTP) – Coordenação 

Pedagógica 

 

 Objetivos Específicos:  

 Construir, coletivamente, o Projeto Político Pedagógica da escola;  

 Construir projetos que viabilizem a integração e a participação da 

comunidade escolar, como forma de cooperação mútua;  

 Desenvolver atividades junto à comunidade escolar com o objetivo de 

estabelecer relações de parceria, que apresentem caminhos capazes de produzir 

atitudes voltadas ao crescimento da escola como um todo;  

 Valorizar as atitudes, comportamentos, valores e cultura da equipe 

escolar, promovendo a integração na busca do respeito às diferenças;  

 Tratar com empatia toda a comunidade escolar;  

 Valorizar de forma efetiva todos os profissionais da escola;  

 Proporcionar um ambiente de trabalho prazeroso, harmônico, saudável, 

democrático e feliz para todos os funcionários da escola, onde haja respeito, 

solidariedade e cooperação;  

 Promover o aperfeiçoamento e crescimento profissional de todos os 

servidores da escola;   

 Direcionar e organizar a coordenação pedagógica e o trabalho do 

coordenador, como articulador das ações pedagógicas da escola, juntamente com os 

professores de forma efetiva e próxima;   

 Oportunizar as crianças um ambiente acolhedor e estimulante para seu 

pleno desenvolvimento intelectual, social e afetivo;  
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 Proporcionar mais atividades que envolvam o lúdico e o concreto 

possibilitando uma aprendizagem verdadeiramente significativa.  

 

 Ações/ Estratégias:  

 Promover reunião de pais no início do ano e distribuir questionário 

avaliativo para realizar um diagnóstico da situação pedagógica e administrativa da 

escola, evidenciando os problemas e buscando estratégias para as possíveis soluções; 

 Realizar reuniões bimestrais com toda a equipe escolar para identificar 

problemas e objetivos a serem atingidos assim como, para avaliar os planejamentos e 

projetos pedagógicos, buscando soluções e organizando os trabalhos coletivamente;  

 Fazer um levantamento da história da família, por meio do projeto de 

identidade e autonomia, identificando pontos importantes referentes a vida e 

desenvolvimento das crianças, para uma maior aproximação entre as famílias, 

ajudando também o trabalho do professor;  

 Proporcionar encontros da família com a escola, com a inserção de 

diferentes atividades recreativas, lúdicas e sociais que aproximem e valorizem a 

relação entre escola e a família (no ensino presencial), tais como: festa da família, 

festa junina, galinhadas, festivais de sorvete, bazar de roupas, etc.;  

 Propor avaliações coletivas, com críticas construtivas sobre o trabalho 

desenvolvido na escola;  

 Promover palestras sobre temas de interesse do grupo escolar;  

 Instituir momentos de confraternização entre os funcionários da escola 

(no ensino presencial);  

 Valorizar os profissionais através de elogios e incentivos;  

 Coordenadores em parceria com professores de modo que atendam de 

forma efetiva os anseios, participando efetivamente do processo de orientação e apoio 

aos docentes; 

 Promover palestras informativas sobre os diferentes tipos de síndromes 

e deficiências; 

 Adaptar recursos pedagógicos que atendam às necessidades 

específicas de cada criança;  

 Implantar o projeto “Alimentação Saudável”, oportunizando a prática;  
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 Proporcionar a realização de atividades extraclasse complementares 

capazes de oferecer aos estudantes o contato com o mundo e a construção de 

saberes, por meio de passeios e visitas a teatros, museus, zoológico, cinema, 

instituições de caridades dentre outras acordadas pelo grupo (o ensino presencial);  

 

 Metas 

 Analisar, avaliar e elaborar nos meses de fevereiro e março a Proposta 

Pedagógica com toda a comunidade escolar e estudantes. 

 

 Indicadores: 

 Na realização das reuniões bimestrais e avaliações institucionais, 

avaliações escritas de palestras e eventos, Estudos de Caso, relatórios escolares e 

Adequações Curriculares e nas culminâncias dos projetos e passeios. 

 

 Parcerias Envolvidas:  

 Comunidade Escolar  

 

 Responsáveis:  

 Coordenadoras e equipe gestora  

 

  Prazos: 

 Durante todo o ano letivo 

 

 Recursos necessários: 

 Questionários, reuniões de pais, palestras, fotos, dinâmicas. 
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Plano de Ação/Organização do Trabalho Pedagógico (OTP)  

 Prof. Readaptados 

 

 Objetivos Específicos:  

 Auxiliar nas atividades pedagógicas e administrativas; 

 Zelar pela segurança e cuidado com as crianças no início e 

encerramento dos turnos (no ensino presencial). 

 

 Ações/ Estratégias:  

 Os profissionais readaptados desta Unidade de Ensino, atuam de 

maneira integrada desenvolvendo um trabalho de apoio à direção e a coordenação 

pedagógica, respeitando suas limitações e restrições.   

 

 Metas: 

 Durante o início e encerramento dos turnos, auxiliam no 

monitoramento das crianças, zelando pela sua integridade física e emocional, até que 

as famílias venham buscá-las (no ensino presencial).   

 

 Indicadores: 

 Reuniões com os profissionais e uma auto avaliação dos serviços 

a fim de alcançar uma melhoria na qualidade dos serviços oferecidos. 

 

 Parcerias Envolvidas:  

 Comunidade escolar.  
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 Responsáveis:  

 Professores readaptados, gestores, famílias e estudantes.  

 

 Prazos: 

 Durante o ano todo  

 

 Recursos Necessários: 

 Sala, tv, tatames, brinquedos e dois professores readaptados. 

 

 

Plano de Ação/Organização do Trabalho Pedagógico (OTP) 

SOE 

 

 Objetivos Específicos:  

 Preparar fichas de escuta e de questionário para o diagnóstico. Fazer 

reconhecimento das turmas. Participar ativamente do processo de adaptação; 

 Aplicar diagnóstico institucional; 

 Participar de estudos da Proposta Pedagógica, Currículo da Educação 

Infantil, dos planejamentos sempre que o SOE vai participar com intervenções e/ou 

oficinas; 

 Participação de coletivas, aplicação da escuta sensível, oficinas e ou 

temas trabalhados ligados a Educação Infantil, e processo de adaptação;  

 Fazer escuta sobre a realidade da sala de aula, junto aos educadores de 

cada turma, observações em sala, atendimentos individuais, solicitação e atendimento 

aos pais;  

 Apresentar os serviços e profissionais do SOE, EEAA, Sala de Recursos, 

reuniões de pais e educadores, encontros com as famílias e reunião com pais da 

Educação Especial;  

 Participar junto ao projeto Saúde na Escola. Campanhas, e Conselho 

Tutelar.  



52 
 

 

 Ações/Estratégias:  

 Observações, atendimentos individuais, tabulações de dados, 

atendimentos coletivos e escuta; 

 Estudos junto com equipe gestora e educadores; 

 Divulgação dos Serviços de Apoio a aprendizagem e SOE para as 

famílias, oficina sobre Identidade e Autonomia e processo do EU e do Outro; 

 Leitura e reformulação de documentos, Proposta Pedagógica, Currículo 

da Educação Infantil; 

 Devolutivas e esclarecimento sobre o preenchimento e aplicação de 

fichas de encaminhamento aos serviços;  

 Aplicação e preenchimento de formulários de escuta com educadores;  

 Entrada em sala de aula para observações e anotações;  

 Atendimentos individuais aos estudantes na sala de orientação;  

 Atendimentos individuais às famílias;  

 Festa da Família (no ensino presencial);  

 Reuniões e solicitações das famílias da Educação Especial; 

 Festa Junina (no ensino presencial);  

 Aplicação do Projeto Saúde Bucal (no ensino presencial);  

 Encaminhamentos de estudantes ao Conselho Tutelar ao longo do 

processo. 

 

 Metas: 

 As ações serão realizadas mensalmente com professores e estudantes. 

 

 Indicadores:  

 Serão feitas reuniões mensalmente para avaliar a qualidade dos serviços 

prestados. 

 

 Parcerias Envolvidas:  
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 Profissionais da saúde, Conselho Tutelar, EAA, AEE, Comunidade 

escolar.  

 

 Responsáveis: 

 SOE 

 

 Prazos: 

 Durante todo o ano letivo. 

 

 

Plano de Ação/Organização do Trabalho Pedagógico (OTP) 

Equipe Especializada (EEAA) 

 

 Objetivos Específicos:  

 Conhecer a estrutura física e funcional da escola;  

 Identificar as convergências, incoerências, conflitos ou avanços 

existentes nas ações institucionais;  

 Identificar nas práticas educativas, as tendências educacionais e as 

concepções sobre educação, ensino, desenvolvimento e aprendizagem;  

 Identificar a organização e as relações que se desenvolvem no processo 

de gestão escolar;  

 Identificar os tipos de interações que ocorrem entre os segmentos que 

compõem a comunidade escolar;  

 Conhecer o Regimento Interno, os projetos e a Proposta pedagógica;  

 Analisar os sentidos subjetivos presentes nas vozes institucionais;  

 Perceber as contradições presentes nos discursos x práticas dos 

profissionais que atuam no contexto escolar;  

 Contribuir para a elaboração e implementação da Proposta Pedagógica; 

 Contribuir para a reflexão de situações que impedem o desenvolvimento 

do trabalho coletivo;  
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 Desenvolver coletivamente estratégias que favoreçam o trabalho em 

equipe;  

 Contribuir com o desenvolvimento de competências técnicas, 

metodológicas e pessoais dos professores e corpo técnico da instituição de ensino 

nas quais atuam;  

 Identificar os elementos que interferem no processo educativo;  

 Investigar como ocorre o processo de ensino e de aprendizagem;  

 Implementar uma proposta de avaliação formativa e processual que 

atenda às necessidades individuais dos estudantes;  

 Avaliar de maneira contextual os estudantes para encaminhamentos 

necessários e/ou previstos na estratégia de matrícula da SEDF e ainda para promover 

a Adequação Curricular e pedagógica;  

 Elaborar documentos/relatórios apresentando a conclusão de cada caso 

e indicando as possibilidades de adequação educacional e de intervenção pedagógica 

para a situação escolar do estudante; 

 Guiar as ações dos professores e outros profissionais da educação para 

o planejamento e execução de intervenções educacionais adequadas à situação 

escolar do estudante. 

 

 Ações/ Estratégias:  

 Análise dos documentos institucionais da Unidade Escolar: Proposta 

Pedagógica, Estratégia de Matrícula; Enturmações; Turmas em vigência; Quadro de 

funcionários; Organização dos espaços/tempos do cotidiano escolar; Análise da 

Estrutura física da Unidade Escolar; Análise de cada turma pelo sistema; Análise das 

portarias, regimentos e normas da SEEDF;  

 Levantamento de dados com a secretaria: quantitativo de estudantes, 

índices de evasão, novos estudantes;  

 Escuta sensível com professores, direção, coordenação, SOE, Salas de 

Recursos, Carreira Assistência;  

 Participação nas Coordenações Coletivas e momentos de planejamentos 

diversos;  

 Conhecer projetos das redes sociais e comunitárias que desenvolvem 

seus trabalhos com a comunidade escolar da região;  
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 Observações em sala de aula para análise dos aspectos de interação 

dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem;  

 Entrevistas com os professores regentes para coletar dados pertinentes 

ao processo educacional e das queixas escolares em questão;  

 Promover reuniões regulares com a Direção da Unidade Escolar;  

 Participação em planejamentos diversos acerca dos projetos da escola;  

 Proporcionar momentos de avaliação e reconstrução da Proposta 

Pedagógica. 

 Participar das Coordenações Coletivas apresentando 

intervenções/sugestões pertinentes aos planejamentos em questão;  

 Promover oficinas temáticas acerca de dificuldades encontradas e 

percebidas no processo em parceria com equipe gestora, coordenação pedagógica, 

SOE e Salas de Recursos;  

 Propor momentos de estudos e reflexões apresentando sugestões de 

bibliografias e temas pertinentes;  

 Orientações aos professores regentes por período ou individualmente de 

acordo com os aspectos analisados e/ou problematizados;  

 Participação nos Conselhos de Classes;  

 Participação em Estudos de Casos;  

 Participação no planejamento das ações pertinentes aos projetos 

desenvolvidos na instituição escolar. Analisar práticas escolares favorecendo o  

 desempenho escolar dos estudantes, com vistas à concretização de uma 

cultura de sucesso escolar;  

 Acompanhar e atender de forma individualizada intervindo diretamente 

com o estudante priorizando as dificuldades específicas de cada um trabalhando as 

percepções, habilidades e expectativas a respeito de sua vida escolar; 

 Assessorar à rotina de sala de aula com intervenções pedagógicas 

específicas;  

 Contribuir para que o professor regente promova situações didáticas de 

apoio à aprendizagem do estudante construindo alternativas teórico-metodológicas de 

ensino com foco na construção de habilidades e competências pelos estudantes; 

 Realizar atividades dirigidas, tais como jogos, dramatizações, entre 

outras, com objetivos pedagógicos de propiciar interação entre os estudantes e o 
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desenvolvimento perceptivo, psicomotor, afetivo, bem como a consciência de si, 

possibilitando aos estudantes a realização de produções gratificantes;  

 Promover reflexões junto aos professores regentes acerca dos 

processos de ensino-aprendizagem, aspectos sobre processos e adaptações 

avaliativas;  

 Encontros e reuniões com pais e/ou responsáveis;  

 Devolutivas em todos os campos de atuação da EEAA/SAA: 

coordenações coletivas, conselhos de classe, oficinas temáticas, reuniões com gestão, 

reunião com pais e/ou responsáveis, planejamentos pedagógicos, Dias Letivos 

Temáticos e etc.  

 

 Metas: 

 Elaborar Relatórios de Avaliação e Intervenção Pedagógica anualmente 

para os estudantes acompanhados nos procedimentos de avaliação e intervenção das 

queixas escolares.  

 

 Indicadores: 

 A prática de avaliação é uma intervenção que está presente nas ações 

de qualquer educador e, na prática dos profissionais que atuam nas Equipes 

Especializadas de Apoio à Aprendizagem não é, nem pode ser diferente. Faz-se 

necessária a avaliação constante das ações desenvolvidas para que, esses 

profissionais, possam cumprir seu papel, que é o de auxiliar no desenvolvimento da 

aprendizagem.  

 

 Parcerias Envolvidas:  

 Articular parcerias com os diversos serviços oferecidos na região: 

Centros de Saúde, Centro de Orientação Médico Psicopedagógico (COMPP), Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS), Conselhos Tutelares, Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), entre outros.  
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 Responsáveis:   

 EEAA 

 

 Prazos:  

 A metodologia apresentada será desenvolvida durante o transcorrer de 

todo o ano letivo, em consonância com o calendário escolar em vigência, com os 

eventos e projetos presentes na Proposta Pedagógica da Unidade Escolar e  de 

acordo com normatizações e orientações das Chefias/Coordenações dos Níveis 

Central e Intermediário da SEEDF.  

 

 Recursos Necessários: 

 Relatórios, formulários, Conselho de Classe, formações e reuniões. 

 

 

Plano de Ação/Organização do Trabalho Pedagógico (OTP) 

Atendimento Educacional Especializado- AEE 

Sala de Recursos 

 

 Objetivos específicos: 

 Promover condições de inclusão em todas as atividades da Instituição 

Educacional valorizando as diferenças e a não discriminação; 

 oportunizar ao estudante com deficiência e TGD através de ações 

pedagógicas, atividades especificas por meio do PEI (Plano Educacional 

Individualizado); Plano de Atendimento Educacional Especializado e apoio às 

Adequações Curriculares acesso ao Currículo;  

 Estimular o desenvolvimento sensorial, físico, intelectual e social 

explorando ao máximo suas competências e habilidades fortalecendo cada vez mais 

sua autonomia a fim de levá-los a ter condições de decidir, opinar, escolher e tomar 

iniciativas, a partir de suas necessidades e motivações. 
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 Ações/Estratégias 

 Promover formação e esclarecer para toda a comunidade escolar, o que 

é o AEE, sua função e as atribuições específicas do professor que atua na Sala de 

Recursos; 

 Atendimento individual e/ou grupo de acordo com a especificidade de 

cada um dos estudantes com deficiência; 

 Sugestões de práticas inclusivas, acolhendo o estudante com 

Necessidade Educacional Especial; 

 Adaptar, confeccionar, ampliar, gravar, entre outros materiais, de acordo 

com as necessidades dos estudantes. 

 Manter atualizada e organizada a documentação, pasta individual do 

estudante; 

 Sugestões de práticas inclusivas, acolhendo o estudante com deficiência, 

com rede de apoio na comunidade; 

 Orientações verbais e/ ou escritas sobre a construção da Adequação 

Curricular dos docentes através de oficinas e acompanhamento do trabalho docente e 

análise dos diferentes instrumentos da ação docente como atividades e projetos; 

 Participar do Conselho de Classe, momentos de estudo, passeios, festas, 

reuniões (no ensino presencial);  

 Promover oficina pedagógica de materiais adaptados, proporcionando 

subsídios na prática diária em sala de aula aos professores regentes; 

 Reuniões de pais e ou oficinas abordando temáticas de acordo com a 

realidade e contextualização. 

 

 Metas: 

 Desenvolver encontros individuais e/ou coletivos mensalmente para 

acompanhamento da prática do docente garantindo a efetivação da Adequação 

Curricular e os critérios avaliativos conforme previsto nos documentos norteadores da 

Educação Especial. 

 

 Indicadores: 
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 Organizar reuniões avaliativas visando acompanhar o desenvolvimento 

de cada estudante com deficiência, procurando atendê-los em suas necessidades. 

 

 Parcerias envolvidas: 

 Professor da Sala de Recursos, equipe gestora, corpo docente, 

terceirizados, comunidade, estudantes, Equipe de Apoio à Aprendizagem. 

 

 Responsáveis: 

 Professor da Sala de Recurso 

 

 Prazos: 

 Durante todo o ano letivo. 

 

 Recursos: 

 Data Show, tablete, notebook, materiais pedagógicos, livros. 

 

 

Quadro síntese dos projetos individuais, em grupos e ou interdisciplinares 

desenvolvidos na UE. 

 

 Projeto:  

01. Valores no Jardim (HÍBRIDO) 

02. Grafismo Infantil (HÍBRIDO) 

03. Hora do Faz De Conta (HÍBRIDO)  

04. Projeto Respeite seu colega (Bullying) (HÍBRIDO) 

05. Projeto Proteja nossas crianças (pedofilia) (HÍBRIDO) 

06. Projeto Transição (HÍBRIDO) 

07. Alimentação na Educação Infantil e Autosservimento – “Mais do que 

cuidar: educar, brincar e interagir” (PRESENCIAL) 
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08. Jardim em Família- Família: uma canção de amor (HÍBRIDO) 

09. Arraiá- Musicarraiá (HÍBRIDO) 

10. Feira Cultural- Brincadeiras e ritmos que encantam (HÍBRIDO) 

11. VIII Plenarinha: Musicalidade das Infâncias: de lá, de cá, de todo lugar 

(HÍBRIDO) 

12. Escuta Sensível (HÍBRIDO) 

13. Ensinando a Poupar (PRESENCIAL)  

14. Programa Saúde na Escola (PSE) (PRESENCIAL) 

15. Projeto Busca Ativa (PLANO DE AÇÃO DO SOE ANEXO NESSE PPP) 

16. Projeto  Construindo Memórias Afetivas (EEAA) (PLANO DE AÇÃO DO 

EEAA ANEXO NESSE PPP) 

 

 Objetivos:  

01. Valores no Jardim: 

 

 Valorizar ações de cooperação e solidariedade desenvolvendo atitudes 

de ajuda e colaboração por meio de diferentes situações lúdicas; 

 Estimular nas crianças hábitos de colaboração, de partilha e respeito ao 

outro; 

 Oportunizar que as crianças expressem de forma clara seus pontos de 

vista; 

 Vivenciar e conhecer os valores propostos no projeto propiciando o 

desenvolvimento de valores indispensáveis à formação humana;  

 Compreender a necessidade de conviver com as pessoas, adotando 

atitudes de respeito e tolerância; 

 Enfatizar a importância das regras de sala de aula e combinados da 

turma; 

 Melhorar o comportamento das crianças em sala de aula. 

 

02. Grafismo Infantil:  

 Observar a evolução dos desenhos das crianças durante o ano todo.  
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03. Hora do Faz De Conta:  

 Estimular a imaginação e criatividade das crianças;  

 Desenvolver confiança e autonomia da criança; 

 Instigar a capacidade de planejar e elaborar regras. 

 

04. Projeto Respeite seu colega (Bullying):  

 Trabalhar com os estudantes práticas e conceitos de respeito mútuo, 

solidariedade e empatia; 

 Possibilitar o desenvolvimento do senso crítico e social de todos os 

estudantes.  

 

05. Projeto Proteja nossas crianças (pedofilia):  

 Informar e ensinar para as crianças noções de auto proteção e de formas 

de toques.  

 

06. Projeto Transição:  

 Assegurar que a transição da etapa da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental anos Iniciais, aconteça de forma natural e tranquila. 

 

07. Alimentação na Educação Infantil e Autosservimento – “Mais do que 

cuidar: educar, brincar e interagir”: 

 Fazer da hora do lanche um momento de aprendizagem para todos os 

estudantes;  

 Possibilitar a autonomia e independência das crianças.  

 

08. Jardim em Família- Família: uma canção de amor 

 Oportunizar a participação das famílias na vida escolar dos estudantes; 

 Possibilitar a interação entre família e escola. 
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09. Arraiá- Musicarraiá 

 Possibilitar a participação, reconhecimento e valorização em diversas 

manifestações culturais pelas famílias.  

 

10.  Feira Cultural- Brincadeiras e ritmos que encantam  

 

 Expor todos os trabalhos dos estudantes desenvolvidos durante o ano 

letivo;  

 Permitir a interação entre família e escola.  

 

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

 Permitir uma educação sistematizada e significativa para todos os 

estudantes;  

 Oportunizar a troca de experiências entre as diferentes Unidades de 

Ensino.  

 

11.  Escuta Sensível: 

 Trabalhar o levantamento de informações dos aspectos sociais, familiar e 

de aprendizagem dos estudantes. 

 

12.  Ensinando a Poupar: 

 Mostrar de maneira lúdica para as crianças a importância do dinheiro;  

 Oportunizar momentos de brincadeiras que envolvam questões 

importantes sobre a educação financeira;  

 Ter consciência sobre o valor do dinheiro;  

 Planejar sonhos de curto, médio e longo prazo;  

 Aprender a poupar.  
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13.  Programa Saúde na Escola (PSE): 

 Possibilitar uma política integrada entre saúde e educação voltada para a 

promoção da saúde integral dos estudantes.  

 

14.  Projeto Busca Ativa (plano de ação do soe anexo nesse PPP) 

 

 Projeto  Construindo Memórias Afetivas (EEAA) (plano de ação do EEAA 

anexo nesse PPP) 

 

 Metas: 

 Garantir que todos os projetos abordados acima sejam desenvolvidos e 

especificados nos planejamentos que ocorrem quinzenalmente, e executados em sala 

de aula e nos espaços desta Unidade Escolar.  

 

 Indicadores: 

 Realizados nas coordenações pedagógicas e em reuniões de avaliações 

semestrais.  

 

 Responsáveis: 

 Todos os professores lotados nesta EU, equipe gestora e serviços de 

apoio.  

 

 Prazos: 

 Durante todo o ano letivo. 

 

 Recursos Necessários: 
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 Materiais pedagógicos diversos, teatros, músicas, palestras, galinhadas, 

livros, dinheiro de brinquedo. 

 

11.1.2.  GESTÃO ADMINISTRATIVA  

 

Plano de Ação/Organização da Gestão Administrativa 

 

Abrange os processos de gestão de materiais, de estrutura física, 

patrimônio, entre outros. Acontece no ensino presencial.  

 

 Objetivos:  

 Melhorar a área de lazer das crianças; 

 Despertar nas crianças o zelo, interesse e cuidado pelo Patrimônio 

Público, em     especial pela escola (Educação Patrimonial);  

 Cuidar da boa aparência da escola; 

 Incentivar e buscar a participação de “parceiros da escola” com o 

objetivo de angariar recursos, equipamentos e serviços que atendam às necessidades 

da escola como um todo.  

 Melhorar e aumentar a estrutura dos banheiros dos servidores 

 

 Ações: 

 Melhorar a área de lazer das crianças e estrutura física da escola; 

 Adequar o espaço físico da escola para atendimento e acessibilidade dos 

estudantes com necessidades especiais; 

 Cuidar da boa aparência da escola;  

 Preservar e manter os materiais dos diversos setores da escola; 

 Renovar e melhorar os recursos audiovisuais;  

 Melhorar as condições de trabalho dos professores; 

 Reorganizar as salas ambientes, para uma melhor realização das 

atividades diversificadas, tais como: sala de leitura, psicomotricidade, brinquedoteca, 

tanque de areia e quadra;  
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 Reformular o espaço do tanque de areia;  

 Renovar os materiais e jogos pedagógicos para a sala de aula, melhoria 

do estacionamento, etc.;  

 Cuidar da manutenção das rampas, banheiros especiais, e demais 

instalações;  

 Organizar mutirões de reparos e conservação do ambiente escolar, com 

participação de todos os seguimentos;  

 Aquisições de materiais administrativos que oportunizem a melhoria do 

trabalho de cada seguimento;  

 Organizar o uso dos materiais de forma adequada e eficiente, evitando o 

desperdício;  

 Reciclar papéis para serem vendidos e destinar o dinheiro para 

melhorias na escola; 

 Adquirir novos equipamentos audiovisuais, tais como: som, 

computadores, impressoras, caixa de som, microfones etc.;  

 Melhorar a ventilação das salas de aula e sala dos professores.  

 Aumentar o número de banheiros disponíveis para os servidores. 

 

 Metas: 

 Durante o ano letivo de 2021 reorganizar os espaços de lazer das 

crianças, adquirir novos equipamentos audiovisuais, cuidar da boa aparência da 

escola e reforma dos banheiros. 

 

 Indicadores: 

 Realização  das  reuniões  bimestrais  e  avaliações 

institucionais, questionários de satisfação da comunidade, observação diária, reuniões 

coletivas com os professores.  

 

 Responsáveis: 

 Equipe gestora 
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 Prazos: 

 Durante o ano de 2021 

 

 Recursos Necessários: 

 

 Emendas parlamentares, PDAF, recursos próprios e parceiros 

 

 

11.1.3. GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS  

 

Plano de Ação/Organização da Gestão de Resultados Educacionais 

 

 Objetivos Específicos: 

 

 Fazer a cada semestre o Conselho de Classe;  

 Disponibilizar informações ao grupo para que haja uma comunicação 

mais clara;  

 Definir objetivos e metas a serem alcançados;  

 Monitorar o processo ensino-aprendizagem para saber se os objetivos 

foram efetivamente alcançados;  

 Avaliar semestralmente todos os segmentos da escola.  

 

 Ações/Estratégias:  

 

 Criação de questionários e avaliações para as famílias, professores e 

demais servidores acerca dos resultados esperados afim de prevê formas de 

organização que permitam atender as especificidades e peculiaridades, locais e 

regionais das diferentes clientelas e necessidades do processo de ensino e 

aprendizagem;  
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 Escuta sensível envolvendo os Serviços de Apoio à Aprendizagem (SOE 

e EEAA).  

 

 Metas: 

 Reuniões semestrais a fim de analisar os resultados esperados. 

 

 Indicadores: 

 Avaliar semestralmente os resultados educacionais obtidos. 

 

 Parcerias Envolvidas:  

 Comunidade escolar.   

 

 Responsáveis: 

 Professores, gestores, famílias e estudantes, Equipes de Apoio à 

Aprendizagem. 

 

 Prazos: 

 Durante todo o ano letivo.  

 

 Recursos Necessários: 

 Questionários, gráficos, Conselhos de Classe e avaliações. 

 

11.1.4. GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

Plano de Ação/ Organização da Gestão Participativa 
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 Objetivos Específicos: 

 

 Atingir um maior nível de profissionalismo de professores e gestores; 

 Maior comprometimento com o processo educacional; 

 Possibilitar uma grade curricular atualizada e contextualizada ao meio 

social; 

 Estimular o envolvimento dos pais na vida escolar dos estudantes;  

 Motivar todos os profissionais, comunidade e estudantes envolvidos no 

processo, para que sejam atuantes e participativos;  

 Buscar uma formação cidadã e democrática.  

 

 Ações:  

 Convocar a comunidade escolar a participar dos Dias Letivos Temáticos 

para debatermos assuntos de interesse geral, realização de dinâmicas, atividades de 

colaboração para a produção de documentos pertinentes à nossa escola, entre outras 

atividades que envolvam as famílias e a escola.   

 Propiciar ao Conselho Escolar (composto por membros representando a 

carreira magistério, carreira de assistência à educação, segmento pai e segmento 

estudante) participar ativamente de decisões tomadas na escola, fazendo papel 

primordial e fundamental para organização e funcionamento de nossas demandas.  

 

 Metas: 

 Realizar semanalmente, às quartas-feiras, reuniões coletivas, as quais 

estimulam todos a participarem de decisões, bem como cultivam a interação dos 

servidores nos objetivos da organização. São momentos onde há a participação do 

grupo de professores, gestores, coordenação e quando se faz necessário há também 

a participação da equipe de serviços, cozinha, secretaria, limpeza e portaria.  

 

 Indicadores:  
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 Através das reuniões coletivas semanais e semestrais possibilitar a 

participação de todos os servidores na tomada de decisão. 

 

 Parcerias envolvidas:   

 Comunidade escolar.  

 

 Responsáveis:  

 Professores, gestores, famílias, estudantes e demais setores da escola. 

  

 Prazos: 

 Durante o ano todo.  

 

 

11.1.5. GESTÃO DE PESSOAS  

 

Plano de Ação/ Organização da Gestão de Pessoas 

 

 Objetivos Específicos: 

 

 Promover o envolvimento entre as famílias, oportunizando a troca de 

experiências; 

 Valorizar de forma efetiva todos os profissionais da escola;  

 Proporcionar um ambiente de trabalho prazeroso, harmônico, saudável, 

democrático e feliz para todos os funcionários da escola, onde haja respeito, 

solidariedade e cooperação;  

 Promover o aperfeiçoamento e crescimento profissional de todos os 

servidores da escola;  

 Oportunizar às crianças um ambiente acolhedor, estimulante e seguro 

para seu pleno desenvolvimento intelectual, social e afetivo; 
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 Proporcionar mais atividades que envolvam o lúdico e o concreto 

possibilitando uma aprendizagem verdadeiramente significativa.  

 

 Ações/ Estratégias:  

 

 Instituir momentos de confraternização entre os funcionários da escola 

(no ensino presencial);  

 Valorizar os profissionais através de elogios e incentivos;  

 Proporcionar a realização de atividades extraclasse complementares 

capazes de oferecer aos estudantes o contato com o mundo e a construção de 

saberes, por meio de passeios e visitas a teatros, museus, zoológico, cinema, 

instituições de caridades dentre outras acordadas pelo grupo (no ensino presencial);  

 Propiciar a realização de escuta sensível por parte de cada professor 

referente a sua turma. 

 

 Metas: 

 Promover palestras durante todo o ano letivo sobre temas de interesse 

do grupo escolar.  

 

 Indicadores: 

 Ocorrem em reuniões semestrais, que avaliam todos os segmentos.  

 

 Parcerias envolvidas:  

 Comunidade escolar  

 

 Público: 

 Diretora  

 Vice-diretora  

 Supervisora administrativa 



71 
 

 Chefe de secretaria 

 01 Auxiliar de Secretaria  

 02 Coordenadoras Pedagógicas  

 24 Professores  

 02 Professores da Sala de Recursos (sendo 01 com restrição funcional) 

 01 Monitor Educacional  

 01 Orientador Pedagógico  

 01 Pedagogo  

 01 Psicóloga 

 06 Auxiliares de Limpeza terceirizados (Interativa)  

 02 Porteiros (40 horas)  

 02 Servidores de Educação readaptadas  

 02 Servidores com restrição funcional 

 02 Merendeiras terceirizadas (G&E)  

 05 Vigias (40 horas)  

 Famílias  

 Estudantes  

 

 Prazos:  

 Durante todo o ano letivo. 

 

 Recursos Necessários:  

 Reuniões e formações. 

 

 

11.1.6. GESTÃO FINANCEIRA  

 

 

Plano de Ação/ Organização da Gestão Financeira 

 

 Objetivos Específicos: 
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 Utilizar  adequadamente os  recursos  financeiros do Programa 

de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF e Programa Dinheiro direto 

na escola PDDE/PDE Interativo, com a participação da comunidade escolar;  

 

 Ações/ Estratégias:  

 Organizar, divulgar e utilizar os recursos materiais e financeiros 

existentes na escola de forma racional e responsável, demonstrando eficiência, 

transparência e eficácia no gerenciamento de recursos públicos;  

 Promover a realização de atividades como: bazares, galinhadas, feiras, 

festas, festivais, sorteios (no ensino presencial);  

 Encaminhar bilhetes de sensibilização aos pais quanto à importância 

dessa contribuição (no ensino presencial);  

 

 Metas: 

 Oportunizar a participação de todos os segmentos na administração e 

gastos dos recursos financeiros e materiais da Instituição de Ensino, realizando a 

prestação de contas à comunidade bimestralmente por meio de planilhas e reuniões 

com toda a equipe escolar.   

 

 Indicadores: 

 Na realização das reuniões e divulgação de prestação de contas, 

acompanhamento e aval do Conselho Escolar e comunidade, avaliações institucionais 

e análise dos resultados.  

 

 Parcerias envolvidas:  

 Comunidade escolar.  

 

 Responsáveis: 
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 Equipe gestora 

 

  Prazos: 

 Durante todo o ano 

 

 Recursos Necessários: 

 PDAF, PDDE/PDE-Interativo 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

 O acompanhamento do Projeto Político Pedagógico é feito por meio de 

observações das ações e projetos discutidos coletivamente nas coordenações 

pedagógicas e nas avaliações institucionais. É avaliada em suas ações incluindo 

todos os segmentos da comunidade escolar semestralmente, obtendo meios de assim 

averiguar se as ações e projetos propostos neste documento estão ocorrendo de 

maneira eficaz e coerente. Para essa avaliação foi utilizada uma dinâmica de grupo.  

Foi enviado um questionário para as famílias avaliarem a escola e a partir 

deste questionário foi feito o diagnóstico da realidade da escola. As famílias são 

convidadas a participar de uma reunião para discussão e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico. As crianças também participam dessa construção e avaliação com 

desenhos sobre "O que desejam encontrar no Jardim". 

Desta forma, sendo a avaliação institucional uma prática da educação 

democratizada, será possível rever a prática pedagógica e o andamento administrativo, 

tendo em vista o diagnóstico e o perfil de sua instituição educacional.   

O documento norteador para avaliação nas escolas públicas do Distrito 

Federal são as "Diretrizes de Avaliação Educacional", em vigência, onde se discute 

concepções, procedimentos e instrumentos avaliativos e, apresenta, as diretrizes que 

constituem, juntamente com a Proposta Pedagógica da Secretaria de Estado de 

Educação, o Regimento Escolar das Unidades de Ensino e o Currículo em Movimento 

da Educação Básica, suporte didático pedagógico e teórico-metodológico para o 

planejamento, o desenvolvimento, a organização e a avaliação do trabalho 

pedagógico na Educação Básica e suas respectivas modalidades.   

A avaliação é concebida como um instrumento que vai intervir no 

planejamento de todas as ações pedagógicas relacionadas à toda equipe da Unidade 

Escolar, associadas às diretrizes do Projeto Político Pedagógico da escola. As ações 

da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem deverão ser avaliadas nos âmbitos 

de atividades locais da Unidade Escolar como: Conselhos de Classe bimestrais, 

reuniões de pais e mestres, reuniões com direção e professores regentes, 

Coordenações Coletivas semanais, Dias Letivos Temáticos, dias de avaliação 

institucional, intervenções e condutas diversas no cotidiano escolar, em ações 

específicas e individuais de casos acompanhados, em coordenações Setorizadas com 
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demais Equipes e Salas de Apoio à Aprendizagem, em encontros pedagógicos com 

Coordenações Intermediárias e Centrais da SEEDF, outros. 
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14. ANEXOS 

 

 

PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NA CONSTRUÇÃO DO PPP 

 

PROJETO PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS (PEDOFILIA)- ORIENTADORA 

VERA CÂNDIDO 
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COLETIVAS E OFICINAS 
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GRÁFICOS QUE NORTEIAM A CRIAÇÃO DE AÇÕES PARA O NOSSO PPP A 

PARTIR DO OLHAR DA CRIANÇA E DEMAIS COMPONENTES DA COMUNIDADE 

ESCOLAR. 

 

ANEXO PLANO DE AÇÃO EQUIPES 

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Pedagogo (a) Orientador (a) Educacional: Vera Lúcia Bezerra 

Candido          

 Matrícula: 212913 2    Turno: Matutino/ Vespertino 

                                                                       

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra a equipe pedagógica da 

Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na 

perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade 

e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do 

estudante. (2019, p. 30)  

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública de 

ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-

Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, 

integrada à Proposta Pedagógica - PP da unidade escolar, visando à aprendizagem e 

ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, 

criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua 

cidadania com responsabilidade. (2019, p.59)  

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o 

presente ano letivo: 

METAS: 

 Sensibilizar a comunidade escolar em conviver harmoniosamente sobre a perspectiva da Cultura 

de Paz; 

 Contribuir com o acompanhamento da Permanência Escolar; 

 Colaborar para a participação efetiva dos estudantes; 
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 Fortalecer o vínculo entre professores e comunidade escolar; 

 Estimular o fortalecimento de vínculo entre comunidade escolar; 

 Contribuir com os profissionais em relação ao acolhimento e acompanhamento aos Estudantes 

com Necessidades Educacionais Especiais. 

 

 

TEMÁTICA 

(O que?) 

FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR ESTRATÉGIA

S 

PEDAGÓGIC

AS 

(Como?) 

EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃ

O 

Ed. 

em 

Cidad

ania 

Ed. em 

Diversi

dade 

Ed. em 

Sustentab

ilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOESTIM

A/ 

ACOLHIMEN

TO 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção e 

envio de vídeo 

de acolhimento 

a comunidade 

escolar; 

Ação 

junto aos 

Estudant

es  

Ação junto à Família 

Março  

Abril 

 

Produção e 

envio de vídeo 

sobre 

apresentação 

do Serviço de 

Orientação 

Educação 

Educacional 

Ação 

junto aos 

Estudant

es Ação 

junto à 

Família 

Abril 

Apresentação 

do Serviço de 

Orientação 

Educacional 

junto aos 

Professores e 

Gestão 

Escolar em 

Coordenação 

Ação 

junto à 

Família 

Ação 

junto aos 

Estudant

es.  

Março 
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X  

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

Coletiva; 

Levantamento 

de demandas 

para as 

intervenções 

do soe durante 

o ensino 

remoto, escuta 

ativa e 

acompanhame

nto. 

Ação 

junto aos 

Professo

res 

Ação junto à Família 

Ação 

junto aos 

Estudant

es 

Decorrer 

do ano 

Atendimento 

individual por 

telefone às 

famílias com 

dificuldade de 

acesso 

à educação 

mediada por 

tecnologias. 

 

Ação junto à Família 

 

Decorrer 

do ano 

Organização e 

apoio as 

famílias sobre 

quadro de 

rotina diária 

Ação junto à Família 

Ação junto aos 

Estudantes 

Março 

Oficina 

sobre 

apresent

ação do 

Projeto 

Busca 

Ativa 

durante o 

ensino 

remoto 

Ação junto aos 

Professores 

Ação junto as famílias 

Ação junto a escola 

 

Março 
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Atendime

ntos 

individuali

zados por 

telefone 

aos 

professor

es e 

escuta 

sensível. 

 

Ação 

junto aos 

Professo

res 

 

Maio 

Atendime

nto 

individual 

por 

telefone/ 

mensage

ns de 

WhatsAp

p às 

famílias 

que não 

fazem 

devolutiv

as das 

atividade

s. 

 

Ação 

junto aos 

Professo

res 

 

Maio 

Acompanhame

nto das 

famílias que 

Utilizam o 

material 

Impresso. 

 

Ação 

junto as 

famílias 

 

Decorrer 

do ano 

 

Busca do 

mediador 

para o 

acompan

hamento 

escolar e 

Ação junto aos 

Professores        

              Ação 

junto à direção  

Ação junto às 

Decorrer 

do ano 
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parceria 

com a 

escola . 

famílias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPANH

AMENTO E 

BUSCA 

ATIVA 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Registros em 

fichas 

individualizada

s  dos 

atendimentos 

com às 

famílias, 

estudantes e 

professores . 

Ação junto aos 

Professores        

              Ação 

junto à direção  

Ação junto às famílias 

Ação junto aos 

estudantes 

Decorrer 

do ano 

Elaboração da 

ficha de 

acompanhame

nto e busca 

ativa do 

estudante 

infrequente no 

ensino remoto 

Ação junto às famílias 

Ação junto à direção 

Ação junto aos 

estudantes. 

Decorrer 

do ano 

Elaboração do 

guia do 

educador na 

busca ativa do 

estudante 

infrequente no 

ensino remoto 

Ação junto aos 

Professores 

 

Abril 

Produção 

de  mensagen

s vídeos e 

templates  info

rmativos de 

sensibilização 

as famílias e 

estudantes. 

 

Ação em rede 

Ação 

Institucio

nal 

Decorrer 

do ano 
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Produção de 

material 

impresso 

sobre rotina 

escolar. 

 

Ação junto à Família 

Ação junto aos 

Estudantes 

Ação junto aos 

Professores 

Abril 

Elaboração de 

fichas do 

mediador e 

estudante 

infrequente 

Projeto Busca 

ativa para 

acompanhame

nto da 

frequência e 

do apoio social 

da 

comunidade 

escolar. 

 

Ação junto à Família 

Ação junto aos 

Estudantes 

 

 

Abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina sobre 

Processo 

de  desenvolvi

mento da 

autonomia na 

educação 

infantil. 

Ação junto à Família 

Ação junto aos 

Estudantes 

Ação junto aos 

Professores 

 

Abril 

Levantamento 

das famílias 

em processo 

de 

vulnerabilidade 

Social 

Ação junto as famílias 

Ação junto a equipe 

gestora 

Ação junto aos 

Professores 

 

Durante o 

ano 

Mobilização 

das famílias 

para a 

participação 

Ação junto as 

famílias  

Ação junto aos 

estudantes 
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ativa no ensino 

e 

acompanhame

nto escolar. 

Ação junto aos 

professores 

Encaminhame

nto para a 

Gestão das 

fichas dos 

estudantes 

ausentes no 

processo do 

ensino remoto 

 

Ação junto as famílias 

Ação junto aos 

Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFRENTA

MENTO A 

PREVENÇÃ

O AO 

ABUSO 

SEXUAL DE 

CRIANÇAS E 

ADOLESCE

NTES 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Produção e 

envio de 

vídeos, 

mensagens 

informativas e 

material 

impresso  sobr

e a Prevenção 

ao Abuso 

Sexual de 

Crianças e 

Adolescentes 

na Plataforma 

Escola em 

Casa e nos 

Grupos de 

WhatsApp. 

 

Ação junto às famílias 

Junto aos estudantes 

Ação junto aos 

Professores 

 

 

Maio 

Envio de 

sugestões 

de  materiais, 

Templetes 

/atividades aos 

professores 

sobre a 

Prevenção ao 

Abuso Sexual 

de Crianças e 

 

Ação junto aos 

Professores 

Ação Junto aos 

estudantes 

 

 

Maio 
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Adolescentes, 

na Plataforma 

Escola em 

Casa e nos 

Grupos de 

WhatsApp. 

Apresentação 

para as 

famílias 

através do 

Meet sobre 

tipos de 

violência e 

suas 

consequências 

para a 

infância. 

Famílias 

Educadores  
Maio 

Roda de 

conversa com 

os estudantes 

sobre o tem a 

pedofilia 

através da 

plataforma. 

 

Ação junto aos 

Estudantes 

Maio 

Informes 

impressos 

sobre o dia 18 

de maio . 

Ação junto aos 

Professores 

Ação Junto aos 

estudantes 

Maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

Sugestão de 

atividades 

sobre o 

desenvolvimen

to do tema : 

Pedofilia 

Ação junto aos 

Professores 

Ação junto aos 

Estudantes 

Ação junto às famílias 

 

 Maio 

Aula Síncrona 

do SOE com 
Ação junto aos Maio 
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DESENVOLV

IMENTO 

DE  COMPET

ÊNCIAS 

SOCIOEMOC

IONAIS 

os Estudantes 

trabalhando o 

tema com 

fantoches. 

Professores 

Ação junto aos 

Estudantes 

Ação junto às famílias 

 

Confecção de 

Informes e 

Templetes 

sobre o tema 

comemorado 

no dia 18 de 

maio 

Ação junto aos 

Professores 

Ação junto as famílias 

Ação junto aos 

estudantes 

Maio 

Participação 

do Projeto 

Construindo 

memorias 

afetivas. 

Ação junto aos 

Professores 

Ação junto aos 

Estudantes 

Ação junto às 

 

Decorrer 

do ano 

Produção de 

vídeo sobre 

autocuidado e 

envio na 

plataforma 

e  nos grupos 

do WhatsApp 

 

Ação junto aos 

Professores 

 

 

Decorrer 

do ano 

Produção de 

vídeo sobre as 

emoções e 

envio na 

plataforma  e 

nos grupos do 

WhatsApp 

 

Ação junto aos 

Professores 

 

Decorrer 

do Ano 
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COMUNICAÇ

ÃO NÃO 

VIOLENTA – 

CULTURA 

DE PAZ 

 

X 

 

X 

 

 

X 

Trabalhando 

valores no 

Jardim. 

Ação junto aos 

Estudantes  

Ação junto aos 

Professores 

 

Outubro 

Envio de 

vídeos e 

sugestões de 

atividades 

sobre Bullying 

Ação junto aos 

Professores 

Ação junto aos 

Estudantes 

 

Outubro 

Produção de 

vídeo 

sobre  internet 

segura para 

crianças 

Ação junto aos 

Estudantes 

Ação junto às 

famílias. 

 

Outubro 

Aplicação do 

Projeto sobre 

Bullying 

Ação Junto aos 

estudantes 

Ação junto aos 

Professores 

Outubro 

Roda de 

Conversa com 

os estudantes. 

Aulas 

síncronas com 

a OE. 

Ação junto aos 

Estudantes 
Outubro 

Envio de 

sugestões de 

materiais 

/atividades aos 

professores 

sobre 

Ação junto aos 

Professores 
Setembro 
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Valorização da 

Vida, na 

Plataforma 

Escola em 

Casa e nos 

Grupos de 

WhatsApp 

Vídeos e 

atividades para 

o trabalho 

sobre a paz . 

Diga não ao 

Bullying 

Ação junto às famílias 

Junto aos estudantes 

Ação junto aos 

Professores 

 Setembro  

Sugestões de 

atividades 

sobre o tema 

Bullying 

 

Ação junto aos 

Professores 

Ação Junto aos 

estudantes 

 

 Setembro 

Produção de 

Vídeos 

e  materiais  inf

ormativos 

sobre  dia 

Nacional da 

Consciência 

Negra  envio 

na plataforma 

e Bullying nos 

grupos do 

WhatsApp  da 

escola 

Ação junto aos 

Professores 

Ação junto aos 

Estudantes 

Ação junto às famílias 

 

Novembro  

Produção de 

Vídeos 

e  materiais  inf

ormativos 

sobre A 

Ação junto aos 

Professores 

Ação junto aos 

Estudantes 

Maio 
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Semana Maria 

da Penha . 

Envio na 

plataforma e 

Vídeos nos 

grupos do 

WhatsApp 

Ação junto às famílias 

 

 

 

 

Inclusão e 

diversidade 

x 

 

 

 

 

 

x x 

Conscientizaçã

o e Promoção 

da Educação 

Inclusiva aos 

Alunos com 

Necessidades 

Educacionais 

Especiais e 

suas famílias. 

 

Junto aos estudantes 

Ação junto aos 

Professores 

Ação junto às famílias 

 

Maio  

Agendamento 

por meio do 

Meet de 

entrevista com 

os 

responsáveis 

pelos 

estudantes  do 

AEE 

Junto aos estudantes 

 

Ação junto às 

famílias  

 

Maio 

Ação integrada 

a sala do AEE 

nos Estudos 

de Caso e 

enturmação 

dos 

Estudantes 

NEE 

Junto aos estudantes 

Junto as Equipes 

SOE/EEAA//AEE  

 

 

Outubro/no

vembro 

Estudo de 

Caso Omisso 

com equipe 

pedagógica. 

Junto aos estudantes 

Ação junto a Equipe 

pedagógica 

Maio  
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Ação junto às famílias 

 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Articulação 

com a rede de 

apoio referente 

ao Programa 

Saúde na 

Escola. 

Ação em rede 
Decorrer 

do ano 

Produção e 

envio de 

vídeos de 

mobilização 

contra Dengue 

na Plataforma 

Escola em 

Casa e nos 

Grupos de 

WhatsApp 

Ação junto aos 

Professores 

Ação Junto aos 

estudantes 

 

 Maio 

Levantamento 

de estudantes 

que precisa de 

atendimento 

para consulta 

odontológica 

ou 

necessidade 

de uso de 

óculos 

Gerência de 

Saúde do 

Estudante – 

GSE. 

 

 

Ação junto às Redes 

Ação junto às famílias 

Junto aos estudantes 

 

 

Agosto 

 

 

 

 

 

  

x 

Participação 

ativa nas 

coordenações 

coletivas, 

setoriais e 

 

 

 

Ação junto aos 

 

 

Decorrer 

do ano 
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ENSINO E 

APRENDIZA

GEM 

conselhos de 

classe  com 

sugestões e 

escuta  dos 

professores. 

 

Professores 

 

Sensibilização 

dos 

professores 

sobre a 

importância da 

utilização do 

google Meet, 

WhatsApp 

para 

fortalecimento 

dos vínculos. 

 

 

Ação junto aos 

Professores 

 

 

 

Decorrer 

do ano 

 

Participação 

do SOE na 

formação 

continuada, 

temas 

sugeridos. 

 

Ação junto aos 

Professores 

 

 

Decorrer 

do ano 

   

 

X 

Participação 

nas Reuniões 

de Pais . 

Ação junto aos 

Professores 

Ação junto às 

Famílias 

Ação junto aos 

Estudantes 

 

 

Decorrer 

do ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transição de 

Transição JI 

02/EC 19 

Planejamento  

de encontro 

Equipe Gestora  

Escola Sequencial 
Novembro 
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TRANSIÇÃO 

X X 

 

 

X (Visita) 

Desenvolvime

nto do projeto 

de transição 

nas turmas 

(Rodas de 

Conversa) 

 

Ação junto aos 

Estudantes 

Novembro 

Roda de 

Conversa com 

as famílias dos 

estudantes do 

2º Período. 

 

Ação junto as 

Famílias 

Novembro 

Sugestões de 

atividades 

sobre o tema 

Falando dos 

Sentimentos 

 

Ação junto aos 

Estudantes 

Novembro 

Ida dos 

estudantes a 

escola 

sequencial. 

Ação junto aos 

Professores 

Ação junto a  equipe 

gestora  

 

Novembro 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E INDICADORES DE RESULTADOS 

 

Avaliação do trabalho pedagógico da Orientação Educacional por meio de formulários 

encaminhados a comunidade escolar. 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS 
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Unidade escolar: Jardim de Infância 02 do Gama. 

Professora de AEE: Lidiani Goulart dos santos Silvério / Maria Dagmar Freitas 

Barcelos Velame 

Matrícula: 26764-3 202.009.2 

 

 

OBJETIVO GERAL 

- Propiciar ao estudante com deficiência, atividades especificas por meio do 

PIBI ( Plano Individualizado Bimestral Individual) nesse período de ensino remoto e 

apoio às Adequações Curriculares de modo à complementar sua formação, para que 

possa superar as limitações causadas pelo comprometimento: sensorial, físico, e 

intelectual, explorando ao máximo suas competências e habilidades de forma a incluir 

o estudante com deficiência em todos os espaços da escola, preparando-os para 

terem cada vez mais autonomia, sendo pessoas atuantes e participativas no mundo 

em que vivemos. 

 

Justificativa 

O serviço de Atendimento Educacional Especializado tem como função 

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas 

necessidades específicas. 

As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado 

devem ser diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia escolar em 

sala de aula, porém, vale lembrar, que elas não substituem essas atividades, apenas 

complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes, buscando que eles 

possam se desenvolver como pessoas atuantes e participativas no mundo que 

vivemos. De acordo com a Resolução n° 1/2017 CEDF “o atendimento educacional 

especializado apresenta-se de forma complementar e suplementar à escolarização em 

classes comuns do ensino regular dos estudantes com deficiência, com altas 

habilidades ou superdotação, visando atender às suas especificidades, por meio de 

instrumentos e diretrizes necessários à eliminação ou superação de barreiras sociais, 

psicológicas, atitudinais, físicas, dentre outras que possam impedir a educação 

cidadã.” Sendo a Sala de Recursos desta Unidade de Ensino generalista, (SRG), 

assume caráter de complementariedade à “formação dos estudantes com deficiências, 
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transtornos globais do desenvolvimento ou demais características congêneres” 

Resolução n° 1/2017 CEDF. Contudo a proposta de atuação desta Sala de Recursos 

contemplará o processo de desenvolvimento global da consciência e da comunicação 

entre o educador e o educando integrando dentro de uma visão de totalidade, os 

vários níveis de conhecimento e expressão, ressignificando os conteúdos escolares e 

as relações estabelecidas. 

 

PERÍODO 

Este plano de ação é de caráter anual (2021), seguindo o calendário 

escolar da SEEDF. 

DECRETO nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre o 

teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração 

pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, como medida 

necessária à continuidade do funcionamento da administração pública distrital, em 

virtude da pandemia da COVID-19 e dá outras providências. 

DECRETO Nº 41.874, de 08 de março de 2021. Prorroga a vigência do 

Decreto Nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, até o dia 22 de março de 2021, entre 

outras providências. 

 

    INICIATIVAS/ATUAÇÃO 

 

Período Meta Estratégia 
Envolvid

os 

MARÇO 

- Participação em atividades 

pedagógicas da “Semana 

Distrital de Acolhimento à 

Pessoa com Deficiência”; 

- Participação em 

atividades pedagógicas da 

“Semana Distrital de 

Acolhimento à Pessoa com 

Deficiência”;6 

 

 

 

 

- Esclarecer o papel do AEE dentro do 

ambiente escolar, enfatizando aspectos 

gerais da atuação do serviço ofertado: 

Identificação, elaboração, produção e 

organização de recursos pedagógicos, 

de acessibilidade e estratégias 

considerando as necessidades 

- Apresentar em reunião 

coletiva para o grupo de 

professores regentes e 

equipe pedagógica, o que 

é o AEE, sua função e as 

atribuições específicas do 

professor 

- 

Professor

es do 

AEE. 
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específicas dos estudantes 

público-alvo da educação especial; 

atuante no AEE. 

MARÇO/ABR

IL 

   

-Identificar os estudantes público alvo 

do AEE matriculados na instituição de 

ensino por meio de documentos e 

laudos apresentados no ato da 

matrícula. 

- Leitura de documentos e 

laudos de cada estudante; 

Compartilhar informações 

com os professores 

regentes de cada aluno; 

Organizar o processo de 

atendimento remoto a partir 

da grade horária do AEE, 

considerando o 

quantitativo de alunos com 

deficiência. 

- 

Professor

es do 

AEE. 

 
- Orientação para preenchimento de 

Adequação Curricular. 

- Oficina mediada pelas 

professoras do AEE, para 

orientar, trocar informações 

e sugestões para a 

realização da adequação 

curricular prevista para os 

estudantes NEE. 

- 

Professor

es do 

AEE. 

 

 - Realização de entrevistas com pais e/ou 

responsáveis pelos estudantes NEE, 

matriculados na instituição de ensino. 

para melhor conhecer cada aluno, assim 

como seu desenvolvimento, 

potencialidades e limitações 

apresentadas até o momento. 

-Agendar e Realizar entrevista 

por meio do aplicativo Google 

Meet, com os responsáveis 

pelos estudantes público alvo 

do AEE, para melhor conhecer 

cada aluno, assim como seu 

desenvolvimento, 

potencialidades,

 dificuldade

s apresentadas em decorrência 

da deficiência e as 

possibilidades de cada família 

em acompanhar o estudante 

- Professores 

do AEE, 

SOE, EEAA, 

professores 

regentes. 
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durante as aulas previstas no 

ensino remoto. 

ABRIL    

 - Acolhimento aos estudantes e 

mediadores no ensino 

remoto pelo aplicativo Google Meet. 

- Apresentação das professoras 

do 

AEE e da proposta do trabalho 

pedagógico previsto no serviço. 

- Professores 

do AEE. 

ABRIL 

A 

JULH

O 

   

 - Atendimento pedagógico para os 

estudantes NEE, público 

alvo do AEE. 

- Atendimento aos estudantes NEE 

por meio do aplicativo Google 

Meet, WhatsApp, com 

constante apoio e participação 

dos mediadores dos alunos; 

- Postagem de histórias, músicas 

e atividades adaptadas a partir dos 

temas trabalhados

 pelas professoras regentes para 

complementar os conteúdos 

propostos; entrega de material 

adaptado nas datas previstas no 

planejamento pedagógico da 

escola; sugestões de atividades de 

psicomotricidade contemplando a 

particularidade de cada aluno. 

 

MAIO    

 - Devolutiva das entrevistas aos   
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professores regentes. 

 

 

 

 

MAIO 

 

 

 

 

 

- Participação em 

atividade do “Dia 

Nacional de combate 

ao 

abuso e à exploração 

sexual de crianças e 

adolescentes” 

- Apresentação em reunião coletiva pelo 

aplicativo Google Meet, sobre as 

informações obtidas através das entrevistas 

realizadas com os responsáveis pelos 

estudantes NEE. 

 

-Contar história Adaptada “Florinda quer 

um abraço”; 

- Postar a história através do aplicativo 

WhatsApp, enviar para as famílias dos 

estudantes NEE, postar as orientações para 

a realização das atividades a partir da 

história postada e solicitar devolutivas sobre 

as atividades sugeridas por meio de fotos, 

pequenos vídeos ou relatos dos 

mediadores sobre a participação dos 

alunos. 

- Professor

es do AEE, 

EEAA. 

 

 

 

 

- Professores do 

AEE. 

 

MARÇO A 

DEZEMBRO 

   

 - Promover e participar de 

momentos de estudo e 

troca de 

experiências entre 

pais e professores. 

 

 

 

 

 

 

- Promover reuniões 

e oficinas com 

professores, pais e/ou 

- Participar de reuniões coletivas; 

Conselhos de Classes; momentos de 

estudo; contribuição  em 

elaboração  de projetos 

pedagógicos; reuniões pedagógicas 

entre professores e famílias dos 

alunos. 

 

-Organizar periodicamente 

reuniões com os professores, pais de 

alunos, esclarecendo a dinâmica do 

trabalho realizado com os 

 

- Direção e 

equipe 

pedagógica; 

AEE; SOE; 

EEAA. 

 

 

 

 

 

- Professor

es do AEE; 

EEAA; SOE. 
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responsáveis com a 

temática “educação 

especial e inclusão 

escolar”. 

 

  estudantes NEE e a 

importância de 

promover uma 

educação inclusiva. 

- Sensibilizar as famílias 

sobre a importância da 

rede de apoio e 

participação na vida 

escolar dos estudantes 

NEE. 

- Promover Oficina 

Pedagógica de materiais

 adaptados, 

proporcionando subsídios 

na prática diária em sala 

de aula aos professores 

regentes. 

- Adequação Curricular; 

estudo de caso; Projetos 

Interventivos (intraclasse e 

extraclasse); 

encaminhamento à 

projetos (escolares e 

comunidade). 

 

MARÇO A 

DEZEMBRO 
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AGOSTO 

- Organizar   e   promover   práticas   

pedagógicas   visando 

acompanhar o desenvolvimento de cada 

estudante com deficiência. 

 

- Realizar atividades 

pedagógicas com os 

estudantes NEE, 

complementando os 

trabalhos pedagógicos 

propostos pelas 

professoras regentes. 

 

- Professores do 

AEE. 

 - Estudo de caso omisso.   

 

 

SETEMBRO 

 - Estudo de caso omisso 

com equipe 

pedagógica, EEAA, SOE e professores do AEE. 

- Professores do 

AEE, SOE, 

EEAA e Equipe 

pedagógica da 

escola. 

 

 

 

 

 

 

 

OUTUBRO A 

NOVEMBRO 

- Promover oficinas com a temática “Semana 

de luta da 

pessoa com deficiência”; 

- Participar de estudo de caso na instituição de 

ensino. 

 

-Promover e participar 

de atividades, oficinas 

e palestras 

pedagógicas para 

despertar na 

comunidade a 

consciência e o 

respeito à pessoa com 

deficiência a partir da 

“Semana de luta da 

pessoa 

com deficiência”. 

 

- Professores do 

AEE. 

 

 

Plano de Ação EEAA 2021 

 

Coordenação regional de ensino: Gama 

Unidade escolar: Jardim de Infância 02 do Gama Telefone: (61) 39018119 

Diretor(a): Josiane Alves Souto Cardoso 
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Vice diretor(a): Patrícia Magalhães Lima Dantas 

Psicólogo(a) EEAA: Avany Rodrigues Teixeira dos Santos Matrícula 

SEEDF: CRP: 

Pedagogo(a) EEAA: Yara Angélica Santana Oliveira Rocha Matrícula 

SEEDF: 69.363-4 

Professor SAA:  Matrícula SEEDF:  CRP:  

Etapas da educação básica 

(x)Educação Infantil - I Ciclo; ( ) Anos Iniciais - Ii Ciclo; 

( ) Anos Finais - Iii Ciclo; 

( ) Ensino Médio Modalidades da Educação Básica ( ) EJA ; 

( ) Ensino Especial 

Turnos de funcionamento da unidade escolar: 

(x) Matutino - quantitativo: 181 

(x) Vespertino - quantitativo: 165 ( ) Noturno* quantitativo:   

 



106 
 

1. APRESENTAÇÃO 

O Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem (SEAA) foi 

regulamentado em 2008, com a Portaria nº 254 de 12/12/2008, embora a 

prestação desse serviço já acontecesse na rede de ensino do DF, com base 

nas orientações legais da LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica do CNE, CNE/CEB nº 02/2001 entre 

outros documentos balizadores de políticas do MEC. 

O SEAA da SEE/DF constitui-se um serviço de apoio técnico-

pedagógico de caráter multidisciplinar, composto por profissionais com 

formação em Psicologia e em Pedagogia. Este serviço visa facilitar e 

incentivar a construção de estratégias de ensino tão diversificadas quanto 

forem as possibilidades interativas de aprendizagem, promovendo a reflexão 

e a conscientização de funções, papéis e responsabilidades dos sujeitos que 

participam, de forma relacional, no cotidiano escolar. 

Segundo a Orientação Pedagógica – OP (2010) do SEAA, a atuação da 

EEAA deverá ser direcionada para o mapeamento institucional, 

assessoramento à pratica pedagógica e acompanhamento do processo de 

ensino e aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e 

interventiva, sempre em articulação com as demais instâncias pedagógicas da 

instituição educacional. 

As ações desenvolvidas pela Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem devem estar norteadas, planejadas e embasadas pelos 

documentos oficiais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

O direcionamento institucional, preventivo e avaliativo das ações deve estar 

em consonância, além da Orientação Pedagógica do Serviço Especializado 

de Apoio à Aprendizagem, com o suporte didático-pedagógico e teórico-

metodológico do(as): (a) Currículo em Movimento da Educação Básica do 

Distrito Federal em suas respectivas modalidades; (b) Diretrizes de Avaliação 

Educacional: aprendizagem, institucional e em larga escala; (c) Regimento 

Escolar das Escolas Públicas do Distrito Federal; (d) Orientação 



 

Pedagógica do Serviço de Orientação Educacional; (e) Orientação Pedagógica do Ensino 

Especial; (f) Estratégia de Matrícula da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; 

entre outros. 

 

2. MISSÃO DA EEAA (DA UE) 

Articular práticas pedagógicas e processos intersubjetivos que favoreçam as aprendizagens no 

contexto escolar. 

 

3. VISÃO DA EEAA (DA UE) 

Contribuir com as aprendizagens e o desenvolvimento integral dos sujeitos. 

 

4. VALORES DA EEAA (DA UE) 

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem pauta suas ações nos seguintes 

valores: ética (compromisso com a educação e com os direitos humanos), valorização 

(reconhecimento das potencialidades dos sujeitos), respeito (inclusão dos sujeitos com as 

diferenças e características individuais, históricas e culturais), compromisso (coerência entre as 

ações e os objetivos do SEAA). 

 

5. Eixos: 

01. Coordenação Coletiva 

02. Observação do contexto escolar 

03. Observação em sala de aula 

04. Ações voltadas à relação família-escola 

05. Formação continuadas de professores 

06. Reunião SEAA (EEAA/SAA) 

07. Planejamento EEAA 

08. Eventos 
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09. Reunião com a Gestão Escolar 

10. Estudos de caso 

11. Conselhos de Classe 

12. Projetos e ações  

institucionais 

13. Intervenções pedagógicas C 

14. Outro 

Eixo 01: Coordenação Coletiva 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Estudos, temáticos, 

informes e 

deliberações. 

-Construir 

coletivamente 

ações 

pedagógicas; 

- Tirar dúvidas; 

-Tomar decisões 

coletivamente; 

- Identificar 

necessidades 

pedagógicas e 

relacionais dos 

profissionais. 

As reuniões 

ocorrem em formato 

virtual via Google 

Meet. 

Semanalmente às 

quartas feiras. 

Equipe gestora 

(Diretora, vice 

diretor, supervisora 

pedagógica), 

coordenadora local, 

serviços de apoio 

(EEAA, SOE e 

AEE)  e 

professores. 

Espaço de escuta e 

fala durante os 

encontros. 



109 
 

Acompanhar 

professores e 

estudantes no 

processo de ensino e 

aprendizagem 

remoto 

- Conhecer a 

dinâmica das aulas 

virtuais; 

- Compreender 

as dificuldades de 

acesso e outras 

oriundas do ensino 

mediado pela 

tecnologia; 

- Elaborar 

estratégias de 

assessoria aos 

professores. 

Participação nas 

reuniões 

setorizadas de 

planejamento 

pedagógico; 

Pesquisa com os 

professores e 

famílias (Google 

Form); 

Conversas 

individuais com os 

professores ou 

familiares via 

Google Meet, 

WhatsApp, ligação 

telefônica etc. 

Reuniões 

setorizadas de 

planejamento  - 

semanalmente; 

Coordenação 

coletiva - 

semanalmente. 

Pesquisas no início 

do ano letivo     e     

no 

decorrer         do 

processo de acordo 

com as 

necessidades. 

Equipe gestora 

(Diretora, vice 

diretor, supervisora 

pedagógica  e 

coordenador 

pedagógico), 

serviços de apoio

 (EEAA, 

SOE e AEE) e 

professores. 

Espaço de escuta e 

fala durante

 as reuniões 

setorizadas

 de 

planejamento,

 as 

coordenações 

coletivas  e 

conselhos

 

de classe. 

Eixo 03: Observação em sala de aula 

Ações/ 

Demandas 
Objetivos Procedimentos Cronograma 

Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Mapeame

nto 

institucion

al e 

acompanh

amento  do processo de ensino remoto. 

- Levantar dados

 relevantes à 

construção de ações 

interventivas. 

Entrevista com o 

professor regente; 

Acompanhamento 

da rotina pedagógica 

desenvolvida na turma. 

 

Se necessário as 

profissionais da 

EEAA estarão 

presentes nos 

momentos síncronos 

do professor regente 

com a turma. 

Reuniões 

setorizadas de 

planejamento  - semanalmente; 

 

Entrevist

as 

individuai

s; 

 

Coordenação 

coletiva – semanalmente. 

Equipe 

gestora 

(Diretora, 

vice diretor, 

supervisora 

pedagógica  e coordenador pedagógico), serviços de apoio(EEAA, SOE e AEE) e 

professores. 

Espaço de escuta e fala durante as 

reuniões setorizadas de 

planejamento, as 

coordenações coletivas  e 

conselhos de classe. 

Eixo 04: Ações voltadas à relação família-escola 
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Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 

Profissionai

s 

envolvidos 

Avaliação 

Mapeamento das famílias; 

Produção de 

material 

informativo e 

orientação aos 

familiares sobre 

questões 

pertinentes ao 

processo de 

escolarização; 

Rodas de 

conversa 

temática com as 

famílias dos 

estudantes. 

- Mapear as famílias quanto 

ao acesso à Plataforma 

Digital Escola em Casa e 

questões socioeconômicas 

relevantes para o processo de 

ensino; 

- Escutar, trocar ideias e 

orientar os familiares quanto 

ao acesso à plataforma e 

outras demandas observadas 

quanto ao processo de 

escolarização. 

Pesquisa via 

Google Form,

 entrevistas 

individuais  via WhatsApp; 

Produção de 

material digital para 

ser postado nas 

redes sociais da 

Escola (Instagram 

e WhtasApp); 

Encontros virtuais 

via Google Meet. 

Continuame

nt e ao 

longo do 

ano letivo 

em função das necessidades observadas. 

Equipe 

gestora 

(Diretora, 

vice diretor, 

supervisora 

pedagógica  e coordenador pedagógico), serviços de apoio(EEAA, SOE e AEE) e 

professores. 

Espaço de escuta e fala

 durante as 

reuniões setorizadas de 

planejamento, as 

coordenações coletivas 

 e 

conselhos de 

classe. 

Eixo 05: Formação continuada de professores 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 

Profissiona

is 

envolvidos 

Avaliação 

Formação: Ações da 

EEAA no ensino 

remoto e Projeto 

Desenvolvimento de

 Competências 

Socioemocionais 

2021; 

 

- Organização do 

trabalho remoto; 

 

- Bem-estar e 

- Compartilhar as ações 

institucionais da EEAA 

resultantes das orientações 

presentes nos documentos 

legais e perspectivas de ação 

para o ano letivo 2021 no 

contexto remoto, com 

destaque para o projeto a ser 

desenvolvido. 

Via Google Meet 

Serão 

agendadas 

no decorrer  do ano letivo atividades com públicos específicos da comunidade escolar do JI 02 do Gama. 

Equipe 

gestora, 

serviços de 

apoio

 (EEAA, 

SOE e 

AEE) e 

professores. 

Espaço de 

escuta e fala durante 

 o encontro. 
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relações de trabalho; 

 

- Produção de 

materiais. 

Eixo 06: Reunião SEAA 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 

Profissiona

is 

envolvidos 

Avaliação 

    

 

Todos os 
 

    profissionais  

 

Encontros coletivos 

das coordenações 

intermediárias 

integradas 

e setorizadas; 

- Planejar de forma 

colaborativa as ações 

articuladas a partir das 

necessidades percebidas. 

 

 

Via Google Meet. 

Semanalme

nte às 

sextas- 

feiras pela 

manhã. 

do

 SEAA 

(EEAA e 

SAA). 

Em

 alguns 

momentos, 

de 

modo 

 

Espaço de escuta e fala 

durante os encontros. 

    
integrado 

com 
 

    os  

    profissionais  

    
do SOE e 

AEE. 
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Eixo 07: Planejamento EEAA 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profission

ais 

envolvidos 

Avaliação 

 

 

Reuniões EEAA; 

 

Reuniões

 articulada

s AEE, EEAA e SOE 

 

 

- Planejar de modo 

colaborativo as ações 

articuladas a partir das 

necessidades percebidas. 

 

 

Interações via whatsapp ou reuniões virtuais via Google Meet; 

 

- Diariame

nte e 

semanalme

nte (EEAA); 

- Mensal

mente 

(AEE, 

EEAA e 

SOE). 

 

Pedagoga, 

psicóloga, 

orientadora 

educaciona

l; 

professora da sala de 

recursos. 

 

 

Espaço de escuta e fala 

durante os encontros. 

Eixo 08: Eventos 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissio

nais 

envolvido

s 

Avaliação 

 

 

 

Eventos disponibilizados 

pelos órgãos 

 da educação 

 em nível 

regional e distrital para 

formação das 

equipes. 

 

 

 

 

Participar e aplicar as 

diversas temáticas 

abordadas nos espaços 

das UEs, de acordo com 

as suas demandas. 

 

 

 

Participação ativa 

nas lives,

 

reuniões, 

encontros 

semanais 

pedagógicos, 

vídeos 

conferências, 

fóruns etc. 

 

 

 

De acordo 

com o 

cronograma 

da

 

CRE, 

GSEAA e 

unid

ade 

esc

olar. 

 

 

Pedagoga, 

psicóloga  e demais atores da comunidade escolar  a depender dos objetivosdo evento. 

 

 

 

 

Espaço de escuta e fala 

durante os encontros. 
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Eixo 09: Reuniões com a gestão escolar 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronogram

a 

Profission

ais 

envolvido

s 

Avaliação 

 

 

Reunião com a equipe 

gestora para feedback das

 ações, 

levantamento de 

demandas e 

planejamento de ações. 

 

 

 

- Desenvolver ações 

coletivas com espaços de 

escuta e prioridade de 

necessidades. 

 

 

 

 

Via Google Meet. 

 

Mensalmen

te e 

excepciona

lme nte de 

acordo com as 

necessida

des 

observad

as. 

 

Equipe 

gestora, 

coordenad

or local e 

serviços de apoio - AEE, EEAA e SOE. 

 

 

 

Espaço de escuta e 

fala durante os 

encontros. 

Eixo 10: Estudos de caso 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profission

ais 

envolvido

s 

Avaliação 

Aguardando orientações 

da CRE  quanto  

 ao agendamento    e procedimentos avaliativos  para 2022 com  base  nas 

formalidades já existentes. 

     

Eixo 11: Conselho de Classe Propositivo 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profission

ais 

envolvidos 

Avaliação 
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Retroalimentação do mapeamento institucional  e 

levantamento de 

necessidades para assessoria ao trabalho coletivo. 

 

 

- Levantar dados para 

assessoria ao trabalho do 

professor, orientação às 

famílias e 

acompanhamento dos 

estudantes. 

Solicitar aos 

estudantes que 

façam um 

desenho e gravem 

um vídeo 

relatando sobre a 

escola dos seus 

sonhos. 

Reuniões virtuais 

via Google Meet, organizados  por 

ciclos/períodos. 

 

 

 

 

Semestral. 

 

Equipe 

gestora, 

coordenado

r local, 

serviços de 

apoio (AEE, 

EEAA e 

SOE) 

e 

professores. 

 

 

 

Espaço de escuta e fala 

durante os encontros. 

Eixo 12: Projetos e ações institucionais 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profission

ais 

envolvido

s 

Avaliação 

 

Intervenções colaborativas 

de acordo com o PPP e o 

Comitê Local 

 

Projeto

 d

e 

Desenvolvimento

 

de Competências 

Socioemocionais; 

 

 

Rodas de conversas 

temáticas com os 

professores, famílias e 

 

 

 

 

- Construir de forma 

colaborativa ações 

preventivas e interventivas 

com base em temáticas 

previstas no calendário 

escolar, PP, Comitê Local 

e a partir do mapeamento 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

Reuniões

 virt

uais via 

Google Meet. 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano letivo. 

 

 

Equipe 

gestora, 

coordenad

or local, 

serviços de apoio (EEAA, SOE e AEE)  e 

professores

; membros do Comitê Local. 

 

 

 

Espaço de escuta e 

fala durante os 

encontros. 

 

Pesquisa após o 

encontro (Google Form

 ou 

Mentimeter). 
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estudantes. 

Eixo 13: Intervenções pedagógicas 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profission

ais 

envolvidos 

Avaliação 

 

 

Levantamento

 

do número de estudantes e 

suas especificidades; 

 

Orientações voltadas para 

a melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

 

 

 

- Acompanhar as 

necessidades ou 

facilidades dos estudantes 

no ensino remoto. 

Planejar 

estratégias junto 

aos professores 

sobre o acesso 

ou não dos seus 

estudantes ao 

ensino remoto. 

Orientações aos 

professores via 

WhatsApp, 

Google Meet ou 

sugestões de 

ações 

interventivas via 

Google Sala de 

Aula da EEAA. 

 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano letivo. 

 

 

 

Pedagogo, 

psicólogo 

coordenado

r 

pedagógico e professores. 

 

 

 

 

Espaço de escuta e 

fala durante os 

encontros. 

 

Eixo14 : Outros – Acolhimento - Escuta ao professor 
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Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profission

ais 

envolvido

s 

Avaliação 

 

Hora do Recreio 

- Promover

 bem-estar aos 

profissionais do JI 02 do 

Gama; 

     

 - Construir 

colaborativamente 

soluções para os 

problemas mais urgentes 

que envolvem a prática 

profissional; 

 

- Elaborar estratégias 

de assessoria aos 

profissionais do JI 02 do 

Gama 

. 

 

 

 

 

Escuta e 

partilha entre os 

pares via 

Google Meet. 

 

 

Quinzenalmen

te 

EEAA, 

Professor

es 

coordena

dor 

pedagógi

co. 

 

e 

 

 

Espaço de escuta e fala 

durante os encontros; 

 

Pesquisa após o 

encontro (Google Form 

ou Menti). 

 

Encontro individual para 

escuta. 

 

- Acolher

 individualmente e colaborar para a resolução de 

desafios específicos da prática docente. 

  

De acordo 

com as 

necessidades 

observadas. 

EEAA 

professor

es. 

e  

Eixo14 : Outros – Acolhimento - Escuta ao professor 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profission

ais 

envolvido

s 

Avaliação 

 

Hora do Recreio 

- Promover

 bem-estar aos 

profissionais do JI 02 do 
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Gama; 

 - Construir 

colaborativamente 

soluções para os 

problemas mais urgentes 

que envolvem a prática 

profissional; 

 

- Elaborar estratégias 

de assessoria aos 

profissionais do JI 02 do 

Gama 

. 

 

 

 

 

Escuta e 

partilha entre os 

pares via 

Google Meet. 

 

 

Quinzenalmen

te 

EEAA, 

Professor

es 

coordena

dor 

pedagógi

co. 

 

e 

 

 

Espaço de escuta e fala 

durante os encontros; 

 

Pesquisa após o 

encontro (Google Form 

ou Menti). 

 

Encontro individual para 

escuta. 

 

- Acolher

 individualmente e colaborar para a resolução de 

desafios específicos da prática docente. 

  

De acordo 

com as 

necessidades 

observadas. 

EEAA 

professor

es. 

e  
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Participação das crianças na formação do PPP 

 

1º Período D 
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1º Período F 
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125 
 

1º Período H 
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2º Período E 
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Maternal B 
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Maternal A  
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