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“Musicalidade das Infâncias: de cá, de lá, de todo lugar”. 



3 
   

 

 



4 
   

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO............................................................................................................... 5 

1. Histórico ................................................................................................................... 7 
2. Diagnóstico da realidade ......................................................................................... 16 
3. Função social ........................................................................................................... 18 
4. Princípios ................................................................................................................. 20 
5. Missão e objetivos   da   educação, das aprendizagens e   do 

desenvolvimento ................................................................................................................ 22 

6. Fundamentos teórico-metodológicos .................................................................... 23 
7. Organização do trabalho pedagógico .................................................................... 28 
8. Estratégia de avaliação ............................................................................................ 39 
9. Organização curricular ............................................................................................ 42 
10. Plano de ação para a implementação do PPP........................................................ 46 
11. Acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico ........................... 51 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 53 

ANEXOS ............................................................................................................................. 54 



5 
   

APRESENTAÇÃO 

 

 
Este Projeto Político-Pedagógico (PPP) fundamenta-se na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação e demais documentos que orientam e fundamentam as ações na Secretaria de 

Educação, bem como: 

 Currículo em Movimento na Educação Básica – Educação Infantil - 2018 

 Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA Lei n.º8069 de 13 de julho de 1990 

 Parâmetros Nacionais de Qualidade para as Instituições de Educação Infantil – MEC 

(2018) 

 Coleção Saberes e Práticas da Inclusão – Educação Infantil – MEC (2006) 

 Orientações Pedagógicas – Educação Especial – SEEDF (2010) e Currículo 

emMovimento – Educação Especial – SEEDF (2014) 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (2010) 

 Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017) 

 
O Projeto Político-Pedagógico é um elemento essencial à organização escolar, uma vez 

que contém todo o plano escolar do ano letivo. Possui caráter democrático, flexível, participativo, 

dinâmico e intencional, o que permite a manifestação do pensamento da comunidade escolar e a 

função social da Unidade Executora, o Jardim de Infância 102 Sul. Nosso Projeto Político- 

Pedagógico evidencia o Currículo em Movimento – Educação Infantil do Distrito Federal, como 

principal ferramenta de estudo para o desenvolvimento do trabalho pedagógico e está em 

consonância com as políticas educacionais vigentes e as normas e diretrizes da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal. 

No início do ano letivo a comunidade escolar foi convidada a participar de nossa primeira 

reunião on-line devido à pandemia. Houve um primeiro momento de fala da equipe gestora que 

apresentou a equipe de professores, coordenadora pedagógica e a orientadora educacional. A 

direção apresentou o trabalho que vem sendo realizado pelo Jardim de Infância 102 Sul desde o 

início da pandemia. Trabalho esse que se antecipou às orientações gerais do governo e teve início 

em abril de 2020. O Projeto Político-Pedagógico da escola foi apresentado para as famílias. Nesse 

momento, a direção explicou que novos ajustes e mudanças aconteceriam no PPP que precisa 

ser revisto e reavaliado todos os anos, e que a comunidade escolar seria envolvida nessa 

reavaliação e reconstrução do Projeto Político-Pedagógico. Formamos uma Comissão 

Organizadora para reelaboração do PPP com os gestores, representantes dos pais, 
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representante dos servidores, professores, coordenação e orientação educacional. Os pais 

também foram ouvidos nessa reunião, tiraram dúvidas e expuseram seus medos e ansiedades 

nesse retorno às aulas ainda de maneira remota. 

A partir do levantamento dos dados coletados com as famílias por meio de pesquisas e 

conversas em reuniões via Meet, o Projeto Político-Pedagógico começou a ser repensado e 

reavaliado pela equipe. Realizamos momentos em nossas reuniões pedagógicas com os 

professores onde fizemos as mudanças necessárias no PPP assim como nos projetos que nele 

constam. Demos continuidade à construção do Projeto Político-Pedagógico via teletrabalho, de 

forma virtual, já que a construção é coletiva e permeia todo o universo escolar. 

A reelaboração deste Projeto Político-Pedagógico, portanto, iniciou-se a partir da união das 

vozes dos servidores, da comunidade escolar e de documentos legais. O PPP resultou de uma 

elaboração coletiva, organizada e executada por todos os funcionários da escola, levando em 

consideração as habilidades individuais e o trabalho em equipe. 

Cabe ao corpo docente, junto à direção, colocar em prática e guiar os passos para que o 

Projeto Político-Pedagógico não caia no esquecimento e na falta de um novo olhar; um olhar 

gerador de uma reflexão acerca do que foi proposto e do que está sendo elaborado. Também é 

da natureza do PPP ser flexível, o que torna a avaliação uma constante muito importante para 

garantir a aprendizagem significativa das crianças. 
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Criança do 2º período em momento lúdico de aprendizagem, previsto na Proposta Pedagógica da escola. 

 
 

HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

 
O Jardim de Infância 102 Sul foi inaugurado em 12 de novembro de 1975, na SQS 102, 

pelo então governador do Distrito Federal Elmo Serejo, iniciando suas atividades em 1976, sob a 

direção da professora Maria das Graças Negri Maciel. Foi construído com o objetivo de atender 

a demanda da própria superquadra 102 sul, na época composta, em sua maioria, por funcionários 

do Banco Central que custearam a obra. 

 

 
Crianças brincando no parquinho da quadra, localizado ao lado do Jardim de Infância. 

 
Com o passar do tempo, passou a atender crianças de diferentes Regiões Administrativas 

do DF e entorno, seguindo os critérios de estratégia de matrícula da Secretaria de Educação do 

DF. 

Entre os anos de 2000 e 2011 atendeu às diversas faixas etárias que compunham a 

modalidade de Educação Infantil. Neste período ofertou Classe Especial de Maternal II. 
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O Jardim de Infância 102 Sul, atende a crianças com necessidades educacionais especiais 

desde 1995, portanto, é uma escola que atende a demanda de Integração Inversa. 

Atualmente, seguindo as propostas pedagógicas e estratégias de matrícula da Secretaria 

de Educação – SEEDF, o Jardim de Infância passou a trabalhar somente com as crianças de 4 e 

5 anos e 11 meses que, segundo o Currículo em Movimento da Educação Infantil – 2018, se 

encontram na reorganização curricular no grupo de “crianças pequenas” . Essa faixa etária 

representa o primeiro e o segundo período da educação infantil, que está inserida no 1º Ciclo da 

Educação Básica. 

Segundo o do Currículo em Movimento – Infantil, 2018 : 

 
 Bebês: 0 a 1 ano e 6 meses; 

 
 Crianças bem pequenas: 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses; 

 
 Crianças pequenas: 4 anos a 5 anos e 11 meses. 

 

 
(Fonte: Currículo em Movimento do Distrito Federal – Infantil, 2018, p.57) 

 
IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

 
Nome: JARDIM DE INFÂNCIA 102 SUL 

CNPJ: 004726700001/00 

Endereço: SQS 102 Área Especial S/N, Brasília, DF, CEP 70330- 

000Telefone: 3901-1535 
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E-mail: ji102sul.ppc@edu.se.df.gov.br 

jardimdeinfancia102sul@gmail.com 

 

 

 Localização: urbana 

 Ato de credenciamento: Portaria 03 de 12/12/2004 

 Área: total de 875m² e 425m² de área construída 

 Coordenação Regional de Ensino Plano Piloto 

 Modalidade, Fases de Ensino ofertadas: Educação Infantil – 1º e 2º períodos. 

 Horário de atendimento: Matutino – 07h30 às 12h30 

Vespertino – 13h15 às 18h15 

Secretaria – 7h às 11h30 e 13h30 às 17h30 

 Turmas ofertadas em 2021: Matutino 
 

1 turma de 1º período regular 

1 turma de 1º período 

reduzida1 turma de 2º período 

reduzida1 turma de 2º período 

reduzida 

Vespertino – 1 turma de 1º período regular 

1 turma de 1º período regular 

1 turma de 2º período regular 

1 turma de 2º período regular 

As três turmas reduzidas que temos na escola são para atender nossas comnecessidades 

educacionais especiais. 

Para o corrente ano o quadro de funcionários da escola é composto por: 

 
 

 DIREÇÃO 

Paola Selva Bueno 

Anahi Reis Doederlein Pimentel 

 
 

 CHEFE DE SECRETARIA 

Júlio César Machado 

mailto:ji102sul.ppc@edu.se.df.gov.br
mailto:jardimdeinfancia102sul@gmail.com
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 COORDENAÇÃO 

Carla Barbosa de Abreu Ribeiro 

 
 

 CORPO DOCENTE 

1º A: Jade de Paula Barbosa 

1º B: Wanessa Pereira de Sousa 

2º A: Eunice de Souza Leite 

2º B: Quéren-Hapuque Silva de Sena 

1º C: Solange Francisca Maia 

1º D: Micaela de Oliveira da Silva 

2º C: Trícia Marinho Gomes 

2º D: Natalia Moreira Naves 

 
 

 ORIENTADORA EDUCACIONAL 

Ana Beatriz Alvarez Pereira 

 AGENTES DE EDUCAÇÃO 

Abrão Pereira Filho 

Agnaldo Ferreira de Azevedo 

Antônio Sales Irmão 

Edilane Martins de Jesus 

Janaína Fernandes Linhares 

Januário Dias de Araújo 

Maria Albetiza da Costa 

Maria de Deus Craveiro da Rocha 

Maria de Fátima da Silva Brito 

Maria de Jesus Ferreira 

 
 EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS 

Não há educadores voluntários nesse período de ensino remoto. Estamos aguardando 

a chegada dos mesmos para o ensino híbrido em agosto deste ano. 

 
 CONSELHO ESCOLAR *** 

Membro nato: Paola Bueno Vieira 

Presidente: Irene Eichhorst de Mattos 
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Vice-presidente: Carolina Santos Pitanga de Azevedo 

Secretário: Júlio César Machado 

Membro do segmento de pais: Carolina Santos Pitanga de Azevedo 

 
 MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PPP 

Paola Selva Bueno - Diretora 

Anahi Reis Doederlein Pimentel – Vice-diretora 

Ana Beatriz Alvarez Pereira – Orientadora Educacional 

Carla Barbosa de Abreu Ribeiro - Coordenadora 

Natalia Moreira Naves – Comunidade Escolar (mãe de aluno) 

Wanessa Pereira de Sousa – Professora 

 

 
*** Observação: O Conselho Escolar foi eleito nos termos da Lei de Gestão Democrática nº 4.751/2012. 

 
Nossa estrutura física possui os seguintes ambientes: 

 
 1 secretaria; 

 1 sala para direção e vice direção; 

 1 sala para orientadora educacional; 

 1 sala de professores com banheiro; 

 1 sala de leitura; 

 1 banheiro para os servidores; 

 1 cozinha; 

 1 depósito de gêneros; 

 1 sala múltiplas funções: laboratório de informática e sala de vídeo; 

 1 depósitos de materiais (geral); 

 1 banheiro para crianças com necessidades educacionais especiais; 

 4 salas de aula com banheiros infantis e pequeno depósito; 

 1 banheiro para uso público da comunidade escolar; 

 1 casinha de boneca; 

 1 parque interno; 

 1 pátio (atividades diversas e lanche das crianças). 
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Nosso espaço da sala de aula é pequeno para comportar 23 crianças. 

 
 

Dos espaços físicos citados acima, destacamos a Sala de Leitura que foi construída 

durante a pandemia, após pedido da direção à CREPP. Esse espaço privilegiado para as crianças 

entrarem ainda mais em contato com o mundo das histórias certamente enriquecerá os momentos 

das aulas presenciais. 

Nossa escola é pequena e aconchegante. Seu formato visto de cima, se assemelha a 

uma pequena colmeia. Existe um parquinho de areia do lado externo da escola que pode ser 

utilizado pelos professores com suas turmas, quando está em bom estado de limpeza e 

conservação. No período presencial, realizamos passeios pelos arredores da quadra e, quando 

convidados, levamos as crianças à Biblioteca Infantil localizada na 103/303 Sul, sempre 

escoltados pelo Batalhão Escolar que prontamente nos auxilia. As crianças demonstram muita 

alegria em nosso meio escolar. Os docentes, portanto, planejam atividades lúdicas tanto para os 

espaços internos quanto para os espaços ao redor da escola. 
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Atividades diversas fazem parte de nossa rotina escolar. Na foto, visita do Batalhão Escolar ao Jardim de Infância 

102 Sul, momento de aproximação e compreensão sobre o trabalho da Polícia Militar no DF. 

 

O tamanho reduzido de nossas salas de aula e portas não favorece a locomoção em 

uma cadeira de rodas. As mesas das salas são coletivas cabendo quatro ou seis crianças, 

dependendo do formato. Muitas vezes, pelo fato das salas serem muito pequenas, os docentes 

organizam atividades no pátio. Quando acontecem vivências fora da sala, os demais professores 

já estão sabendo previamente devido aos diálogos e construções nas coordenações. 

Existem consertos que precisam ser feitos como a manutenção do telhado e a melhoria 

do piso onde as crianças brincam ao ar livre. Ambos já foram relatados à CREPP, estamos nos 

empenhando para sanarmos essas demandas. 

Temos banheiro para atender cadeirantes, mas esse banheiro precisa de adaptações. 

 
Durante o período de atendimento remoto, buscamos realizar pequenas melhorias para 

recebermos as crianças em um ambiente acolhedor, seguro e lúdico. 

Em março de 2020 foi declarada a Pandemia do COVID-19, segundo o delineamento da 

Portaria Nº61, de 23 de março de 2020 (revogada pela atual Portaria nº 160, de 09/4/2021). Desde 

então foi estabelecido o distanciamento social, a suspensão das aulas presenciais entre outras 

medidas de segurança. As Equipes Gestoras trabalharam em escala presencila e remoto, e os 

docentes entraram em teletrabalho em 2020. Seguimos todos os protocolos e orientações 

determinados pela SEEDF, seguindo os Decretos 40.509 de 13 de março de 2020, decreto 40.539 

de 19 de março de 2020, Decreto 583 de 1 de abril de 2020, decreto 40817 de 22 de junho de 

2020, seguidos da Portaria nº133 de 3de junho de 2020 que regulamentou o teletrabalho dos 
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servidores. Atualmente, professores e gestores trabalham em regime de escala presencial e 

remoto. 

A SEEDF, diante do cenário mundial e do Distrito Federal, buscou alternativas para 

preservar a vida das crianças, de seus familiares, da comunidade e dos profissionais da educação; 

e diminuir os possíveis impactos no processo educativo das crianças que se dá nas Unidades 

Escolares, uma vez que o convívio e as trocas de experiências presenciais deixaramde acontecer. 

Pensando em um atendimento remoto da educação infantil, em 2020 a SEEDF criou o Programa 

Escola em Casa DF no qual promoveu o Planejamento Curricular da EducaçãoInfantil, promovido 

pela SUBEB – DIINF, em semanas, partindo de temáticas que contemplassem os Campos de 

Experiência e os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento.Agora, em 2021, reorganizamos 

nosso trabalho ainda partindo de temáticas semanais (diferentes do ano anteriores) que 

contemplam os Campos de Experiência e os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento. O 

trabalho pedagógico elaborado e desenvolvido está em consonância com o Manual de orientações 

Pedagógicas para o Atendimento Remoto da Educação Infantil e, com as Orientações da Rede 

Pública de Ensino para o Registro das Atividades Pedagógicas Remotas e Presenciais. 

A acessibilidade das crianças a esse novo modo de aprender ocorre por meio de encontros 

virtuais (dois dias por semana), atividades, experiências, planejamentos enviados pelaplataforma 

e atividades impressas, elaboradas coletivamente pelos professores seguindo as temáticas 

semanais, que foram entregues para todas as famílias. Na organização das aulas estão inseridos, 

também, os projetos pedagógicos que norteiam o trabalho na Educação Infantil. 

A equipe gestora e pedagógica passou a se comunicar com as famílias por meio de 

telefonemas, e-mails, comunicados na área externa da escola, mensagens telefônicas. Cada 

professor possui o grupo de WhatsApp da sua turma, acompanhados pela direção, coordenação 

e orientadora educacional. Esse meio tornou-se viável e prático para a comunicação entre 

pais/escola/professores. Os informes da direção, o contato com os professores e o apoio e amparo 

por parte da coordenação e orientação trouxeram certa tranquilidade às famílias e isso teve muito 

valor para toda equipe do Jardim. Seguimos assim até que recebamos novasorientações legais. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 
 

A instituição de educação infantil é um dos espaços de inserção das crianças nas 

relações éticas e morais que permeiam a sociedade. Mediante diagnóstico e discussão da direção, 

professores, agentes de educação e comunidade sobre a escola que desejamos, observamos a 

necessidade de criar estratégias para que nosso estabelecimento de ensino seja reconhecido por 

ser, de fato, formador de cidadãos e seja referência pela qualidade de ensino através do 

desempenho, união e criatividade de nossa equipe. 

Partindo do grupo de docentes do Jardim de Infância 102 Sul, hoje contamos com oito 

turmas, sendo quatro do primeiro período e quatro do segundo período. Iniciamos o ano letivo de 

2021 com o quadro completo, incluindo uma coordenadora. 

Em nosso quadro também temos a orientadora educacional que realiza um momento 

mensal com os pais chamado “Pensando Juntos”, além de realizar atividades uma vez por semana 

para todas as turminhas, sempre de tema relevante para o momento que vivemos. A ideia do 

encontro com as famílias surgiu no antes da Pandemia, mas teve sua continuidade ao longo de 

todo ano de 2020 e 2021. A grande adesão e o feedback dos pais/responsáveis foi legítimo e muito 

valioso para nós enquanto instituição educativa. Após o início da pandemia nós reorganizamos 

estes encontros com vários assuntos que foram sugeridos na “caixinha de sugestões”, como por 

exemplo, medo e raiva foram tratados por meio de mídias produzidas pela orientadora 

educacional. 

Nossa comunidade escolar é diversificada, composta por crianças de todo DF e entorno, 

uma vez que a estratégia de matrícula contempla as crianças por unidade de vizinhança, aquelas 

cujos pais ou responsáveis trabalham ou residam próximos a esta UE.Desta forma, abrange 

pessoas de todas as classes econômicas. Nossas crianças vêm para a escola de ônibus, metrô, 

carros e transportes escolares. Poucos moram nos arredores da quadra. 

Para de fato alcançarmos as famílias e estarmos de acordo com a realidade das 

mesmas, realizamos duas pesquisas com a comunidade escolar, uma referente ao pedagógico e 

administrativo da escola; e a outra referente à realidade socioeconômica das famílias. Os dois 

arquivos da pesquisa estão no anexo da Proposta Pedagógica. 
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A pesquisa socioeconômica realizada com as famílias em 2021 aponta uma grande 

diversidade quanto à residência das crianças. Temos crianças residindo em quase todas as 

regiões administrativas do DF, sendo Itapoã, Águas Claras e Plano Piloto as regiões com a maior 

porcentagem de famílias (9,8%; 8,8% e 22,5% respectivamente). Por meio da pesquisa também 

foi observado que 63% dos responsáveis possuem Ensino Superior Completo; 42% residem em 

imóvel próprio; 80% das famílias possuem computador em casa e todas as famílias possuem 

aparelho celular. Ao retornarem para as aulas presenciais, 53% das crianças irão para a escola  

de carro, 26% de ônibus e 20% de transporte escolar. Quanto à renda familiar, nosso jardim possui 

16% de famílias sem renda e mais de 30% vive com menos de dois salários mínimos. 

Por se tratar de um Jardim de Infância, não temos crianças em defasagem idade/série. 

Trabalhamos com crianças de 4 e 5 anos de idade. Atualmente atendemos 156 crianças 

distribuídas em oito turmas. Três turmas são reduzidas, uma vez que recebemos crianças 

especiais em turmas de integração inversa. O corpo docente é formado em por 5 professores 

temporários e 3 professores efetivos, além da coordenadora, todos com graduação na área de 

educação. 

Adotamos como principal objeto de estudo o CURRÍCULO EM MOVIMENTO do 

DISTRITO FEDERAL – EDUCAÇÃO INFANTIL – 2018. Este documento traz um olhar muito 

significativo contemplado nos eixos integradores Educar e Cuidar, e, Brincar e Interagir; e nos 

cinco campos de experiência. A estrutura desses campos de experiência possibilita que o docente 

perpasse por objetivos de aprendizagem que estão correlacionados ao desenvolvimento de bebês 

ou crianças muito pequenas. Dessa maneira, o docente leva em consideração a individualidade e 

desenvolvimento de cada criança como um ser único e sistêmico. 

Atualmente, a participação dos pais na escola ocorre por meio dos encontros mensais 

com a orientadora educacional, reuniões virtuais com gestores e professores, pelo aplicativo 

Whatsapp, plataforma e telefonemas, quando necessário. 
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Nosso primeiro encontro de Pais com o projeto “Pensando Juntos” na escola foi em março de 2020 e 

continuamos o trabalho remotamente até os dias atuais. Aos cuidados da nossa orientadora educacional Ana Beatriz 

Alvarez. 

 
 

 

 
Momentos de brincadeira e aprendizagem! Brincadeira também é coisa séria! 

 
 
 

FUNÇÃO SOCIAL 

 

Da Secretaria de Estado de Educação: 

A Secretaria de Estado de Educação tem como missão atuar de forma eficaz, oferecendo 

educação de qualidade a toda população do Distrito Federal, articulando ações que se 

consubstanciam na formação de um cidadão ético, crítico, com valores humanísticos e na 

construção de saberes voltados aos conhecimentos técnico-científicos, ecológicos, culturais e 

artísticos. 
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Do Jardim de Infância 102 Sul: 
 

Nossa função social é atuar de maneira assertiva, possibilitando o desenvolvimento integral 

da criança e garantindo a elas o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, 

à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. È ter a criança como 

protagonista de sua história. 

“A criança é um sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas vivência, 

constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, questiona e constrói sentidos sobre a natureza 

e a sociedade, produzindo cultura.” (BRASIL,2010,p.12) 

 

Para que a escola exerça sua função social de maneira satisfatória é preciso se reportar 

aos indicadores de qualidade da educação infantil que dão suporte e significado aos resultados 

alcançados, dando a oportunidade da escola caminhar progressivamente em busca da melhoria 

constante da educação infantil. 

“Não se trata apenas de coleta e organização de dados e informações, embora 

isso seja fundamental. Trata-se de pôr em relação a essas informações e o projeto 

pedagógico em vigor, de tal modo que todos se apropriem das proposições, 

critiquem, contribuam e acompanhem a organização e realizaçãode ações que 

visam à melhoria constante da Educação Infantil.” (Indicadores de Qualidade da 

Educação Infantil – Distrito Federal, 2019, p.8). 

Os indicadores de qualidade abordados no documento são a respeito de: 

 
 Gestão de sistemas e redes de ensino. 

 
 Formação de professores e demais profissionais da educação infantil. 

 
 Gestão das instituições de educação Infantil. 

 
 Currículos, interações e práticas pedagógicas. 

 
 Interação com a família e comunidade. 

 
 Intersetorialidade. 

 
 Espaços, materiais e mobiliários. 

 
 Infraestrutura. 
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Baseado nesses indicadores de qualidade é possível aferir se a função social da escola 

está sendo alcançada em todos os seus aspectos e peculiaridades. 

 
PRINCÍPIOS 

De acordo com os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica 

do Distrito Federal - 2018, a prática pedagógica criadora, crítica e reflexiva deve garantir 

efetividade e integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese na aplicação de 

estratégias voltadas para a construção do conhecimento. 

A educação que articula teoria e prática requer do professor e da criança uma emancipação 

global na tomada de consciência, revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão sobre 

as ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para qual se pensam as atividades. Do 

professor, especificamente, exige a abertura para o diálogo e a disposição para repensar 

cotidianamente a organização da sua prática, a partir dos seguintes pontos: 

 Quais as necessidades e interesses das crianças frente à sua realidade? 

 Quais os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento a serem 

alcançados/trabalhados? 

 Quais os Campos de Experiências envolvidos com a prática adotada? 

 Qual a metodologia a ser adotada, considerando o contexto da criança, a ser 

utilizada nassequências de atividades, vivências e experiências propostas? 

 Como avaliar o processo de aprendizagem a fim de repensar a prática pedagógica? 

 
Os princípios a seguir estão expressos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (2010 – DCNEI) e também no Currículo em Movimento da Educação Infantil. 

Estes devem pautar as propostas pedagógicas da Educação Infantil: 

 Princípios éticos – desenvolver na criança a autonomia e independência condizentes com 

a sua faixa etária, noções de civismo, responsabilidade com seus pertences e o material de 

uso coletivo, solidariedade, respeito aos direitos, valorização do trabalho em equipe, 

incentivo na busca de soluções de problemas. 

 
 Princípios políticos – dos deveres e direitos da cidadania, do exercício da criticidade, do 

respeito à ordem democrática, educando as crianças e construindo habilidades a fim dese 

integrarem a sociedade, como cidadãos capazes de desenvolver os seus deveres antes 

de reclamar por seus direitos. 
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 Princípios estéticos – da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de 

manifestações artísticas e culturais. 

 
Os Pressupostos Teóricos - Currículo em Movimento da Educação Básica - SEEDF 

(2018) também apresentam princípios que norteiam o trabalho a ser desenvolvido: 

 
 Princípios da Educação Integral – integralidade, intersetorização, transversalidade, 

diálogo escola-comunidade, territorialidade, trabalho em rede e convivência escolar 

negociada, o que possibilita a ampliação das oportunidades às crianças, jovens e adultos 

e, consequentemente, o fortalecimento da participação cidadã no processo de 

concretização de fundamentos, objetivos e procedimentos propostos pelo Currículo de 

Educação Básica. A adoção da concepção de educação integral se dá na visibilidade social 

a grupos e segmentos sociais, cooperando para a mobilidade social e a garantia de direitos, 

contemplando as diversas dimensões da formação humana, no comprometimento de 

diferentes atores sociais com o direito de aprender, reconhecendo as crianças como 

sujeitos de direitos e deveres e na busca da garantia do acesso e da permanência dos 

mesmos com sucesso. 

 
 Princípios epistemológicos – dentro da perspectiva de Currículo integrado, os princípios 

orientadores são teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização.Para 

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

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

síntese e aplicação de conceitos voltados à construção do conhecimento, permeados por 

incentivos constantes ao raciocínio, problematização, questionamento, dúvida. A 

interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes 

disciplinas/componentes curriculares. A contextualização dá sentido social e político a 

conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didáticos pedagógicos, propiciando 

relação entre dimensões do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). Nas 

escolas públicas do DF, o diálogo necessário para que assumamos concepções e práticas 

interdisciplinares tem local para acontecer: as coordenações pedagógicas, espaços-tempos 

privilegiados de formação continuada, planejamento, discussão do currículo e organização 

do trabalho pedagógico que contemplam a interdisciplinaridade como princípio. A 

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

produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual das 

crianças, para atender às novas demandas 
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de uma sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. A 

flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, 

articuladas a proposta pedagógica da escola. 

 
Princípio oriundo do Currículo da Educação Especial: 

 
 

 Educação inclusiva: o objetivo da educação especial é ensinar a todos os seus 

estudantes, sem distinção e com qualidade, favorecendo condições de acessibilidade, 

permanência e promovendo seu processo de ensino e de aprendizagem, bem como seu 

desenvolvimento global. Assim, a sala de referência do ensino regular representa o espaço 

real de inclusão no contexto escolar, uma vez que as diferenças se apresentam como fator 

que contribui para a convivência com a heterogeneidade, em um ambiente inclusivo e de 

enriquecimento. O atendimento especializado não é restrito às salas de recursos; ele é 

abrangente em termos de estratégias pedagógicas, ações políticas e diversidade de 

recursos acessíveis, didáticos e pedagógicos que, juntos, possibilitam efetivação da 

proposta curricular para esse grupo de estudantes. 

 
MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

Missão: 
 

O papel da Educação Infantil é de constituir-se como uma etapa da Educação Básica que 

percebe as possibilidades de desenvolvimento da criança e que propicia meios para contribuir 

nesse processo (Currículo em Movimento, 2018,p.26) 

Objetivos: 
 

Geral 
 

 Construir uma escola dinâmica e interativa que promova a educação para todos, 

destacando-se por ser uma instituição voltada para a promoção do desenvolvimento integral 

da criança por meio de estratégias educacionais com profissionais qualificados, 

proporcionando um ambiente acolhedor, lúdico e favorecedor das aprendizagens. 

Gerenciar os recursos humanos, materiais e financeiros, garantindo o progresso 

pedagógico em meio à gestão democrática e transparente, que envolva toda a comunidade 

escolar. 
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Específicos 
 

 Garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de 

conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 

 Garantir o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 

dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças; 

 Assegurar e manter boas condições e adequado espaço físico; 

 Manter boas condições dos materiais pedagógicos, ideais para o trabalho de todo 

corpo da escola; 

 Proporcionar todo um ambiente lúdico para o desenvolvimento das atividades 

escolares; 

 Oportunizar as crianças o alcance dos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento, a partir da prática do arranjo curricular dos campos de experiência 

expressos no Currículo em Movimento na Educação Básica – Educação Infantil – 2018; 

 Promover o convívio coletivo, harmônico e cooperativo; 

 Possibilitar a integração e participação da comunidade, das crianças, pais, 

servidores e demais envolvidos no processo de aprendizagem, conscientizando-os da 

importância da presença e permanência do estudante na escola durante os duzentos dias 

letivos; 

 Utilizar adequadamente e com responsabilidade os recursos da APM, PDDE e 

PDAF, a fim de facilitar e apoiar as atividades pedagógicas e afins, bem como na 

manutenção e melhoria da escola; 

 Trabalhar a aprendizagem socioemocional; 

 Realizar a avaliação processual da escola, a fim de solucionar as diversas demandas 

no decorrer do ano letivo reduzindo, assim, problemas repetitivos. 

 
FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 
 

As concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas do nosso Jardim estão 

contempladas no Currículo em Movimento – Infantil, nos Pressupostos Teóricos – Currículo  em 

Movimento - SEEDF (2014). 

“Crianças e infâncias são marcadas por conceitos constituídos social e 

culturalmente. O modo como são percebidas e compreendidas interfere, direta e 

indiretamente, na organização do trabalho pedagógico a ser realizado nas 
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instituições educativas para a primeira infância” (DISTRITO FEDERAL, 2018, p.21). 

 
O Art. 3° Parecer CNE/CEB n° 20/2009, fixa que o currículo da Educação Infantil deve ser 

concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das 

crianças com os conhecimentos que fazem do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico 

e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. 

Observando assim, os aspectos físicos, afetivos, intelectuais, linguísticos e sociais. 

Este Projeto Político-Pedagógico está fundamentado na Pedagogia Histórico-crítica que diz 

que “a educação infantil está voltada para as práticas socioculturais que envolvem os princípios, 

os direitos de aprendizagens e os campos de experiência promovendo uma interface entre a 

cultura da infância e a cultura escolar, em uma perspectiva de protagonismo da criança frente aos 

processos de seu desenvolvimento.” E, na Psicologia histórico-cultural que cita “a valorização da 

unidade afeto-intelecto da criança e das infâncias como sujeito de direito, que tem necessidades 

próprias, que manifesta opiniões, e desejos de acordo com o seu contexto social e sua história de 

vida.” 

Os pressupostos e princípios desse PPP foram elaborados e definidos baseados nas 

experiências vividas, com olhar atento aos sinais dos tempos atuais. Pretende ser criterioso, 

onde o dizer e o fazer busque os ecos da adequação e da coerência, num paradigma que 

acompanhe a ação de ser educador de modo que seja flexível para as modificações necessárias 

para o bom andamento das atividades sugeridas ao longo do ano letivo. 

“A comunidade escolar está cada vez mais diversificada, hoje temos em nossa 

rede de ensino, crianças indígenas, quilombolas, do campo entre outras, 

envolvidas em um mar de tecnologias, que podem ter ou não mais ou menos 

influência em seu cotidiano. Todas essas diferentes crianças, com especialidades 

distintas, precisam ser consideradas na prática educativa.” (DISTRITO 

FEDERAL, 2018ª, p.21) 

“Conforme o Currículo em Movimento – Educação Infantil – SEEDF (2018) a socialização 

do saber, das ciências, das letras, das artes, da política e da técnica na escola fará parte do 

processo de constituição da criança, que, segundo Vygotski (2012a) está em processo de 

humanização ao apropriar-se da cultura ao longo da história e, dessa forma, re(nasce) como ser 

social. O ponto de partida para este trabalho considera, portanto, as experiências de vida e a 

realidade percebida pelos personagens envolvidos nesse processo de construção. O objetivo é 

elevar o nível de compreensão dessa realidade por parte do educando que deve ultrapassar a 

percepção do senso comum. Em nossa proposta pedagógica, o ser humano é visto de uma 
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maneira sistêmica integrando os aspectos biológicos, psicológicos, sociológicos, histórico- 

culturais e éticos; proporcionando assim, condições para que seja sujeito da sua própria educação. 

“Infância não se resume a um determinado estágio do desenvolvimento, mas é 

um fenômeno social que não comporta olhares uniformes e homogêneos, pois é 

preciso considerar e respeitar as mais diversas infâncias.” (DISTRITO FEDERAL, 

2018). 

Na elaboração das práticas pedagógicas são consideradas as 10 Competências Gerais  da 

Educação Básica definidas pela BNCC e que constam no Currículo em Movimento da Educação 

Infantil - SEEDF (2018), inseridas nos Campos de Experiências adequadas como objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento. 

A escola é um espaço no qual o educando pode exercer sua consciência crítica ao aprender 

fazendo. A escola deve constituir-se em um lugar onde a criança se apropria do patrimônio cultural 

da humanidade numa postura de indagação e análise avaliativa da realidade social. Ou seja, é ver 

a criança como “um sujeito histórico de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas, 

vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 

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

produzindo cultura.” (BRASIL, 2010, p.12). O papel do professor é fundamental, como organizador 

do espaço educativo, atuando de forma intencional e colaborativa para possibilitar o processo de 

apropriação da cultura. 

A busca por uma escola aberta aos interesses e necessidades do meio circundante sem 

perder a própria identidade, tende a resultar no crescimento da comunidade escolar como um 

todo. 

A Constituição de 1988 reconhece a Educação Infantil como dever do Estado, que deve 

orientar o trabalho junto às crianças de até três anos em creches e assegurar práticas junto às 

crianças de quatro e cinco anos que prevejam formas de garantir a continuidade do processo de 

aprendizagem. 

 

A Resolução nº5, de 17 de dezembro de 2009 fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil visando orientar as políticas públicas e a elaboração, planejamento, execução 

e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de educação infantil. 

A LDB (Lei nº 9.394/1996) organiza a educação escolar em dois grandes níveis: educação 

básica e educação superior, sendo a Educação Infantil considerada e primeira etapa da educação 



26 
   

básica, resultando na obrigatoriedade das famílias matricularem as crianças na pré- escola. 

 
A Unidade Escolar considera que o ensino deve ser ministrado nos princípios do artigo 3 

da lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996. 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

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

o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas;IV - respeito à liberdade e apreço à 

tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extraescolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. (Incluído pela 

Leinº 13.632, de 2018) 

 

A Instituição considera que a comunidade escolar deve participar das decisões pautadas 

nos princípios do artigo 14 da lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996. 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 

na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

 
 

Outro documento adotado pela Secretaria de Estado de Educação do DF são as Diretrizes 

de Avaliação Educacional (2014), que objetivam organizar e envolver os três níveis de avaliação: 

aprendizagem, institucional e em larga escala. A avaliação Institucional desta UnidadeEscolar será 
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realizada em dias letivos temáticos. 

 
O Currículo em Movimento da Educação Básica oferece à Educação Infantil subsídios 

norteadores para elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico, 

trazendo atualização histórico-cultural do currículo. As aprendizagens da Educação Infantil devem 

proporcionar às crianças uma formação integral, tomando como ponto de partida os 

conhecimentos e referências das crianças. O trabalho pedagógico na Educação Infantil considera 

os eixos integradores educar e cuidar, brincar e interagir, juntamente com os campos de 

experiência e seus objetivos de aprendizagem: 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. E também os eixos gerais 

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

Humanos e Educação para a Sustentabilidade, ensinando a formar opinião, levando em 

consideração a base familiar e valores éticos e sociais. A avaliação dentro da Educação Infantil 

precisa envolver um constante questionamento e reflexão sobre a prática, sendo responsabilidade 

de toda comunidade escolar e objetivando a retroalimentação do processo de ensino e 

aprendizagem. 

A maneira como o Currículo em Movimento – Infantil aborda as questões voltadas para o 

universo infantil fomenta a ideia que cada criança é singular e deve-se considerar sua linguagem, 

suas brincadeiras, seus cuidados, sua imaginação, invenções, sonhos e interesses.  

 

  

A avaliação da aprendizagem se dá ao longo de todo processo, dentro de todas as áreas trabalhadas. 

 
Aqui: Movimento corporal e ludicidade. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 
 

Para cumprir seu papel de contribuir para o pleno desenvolvimento integral do cidadão, este 

sendo sujeito de direitos, cada personagem do meio escolar deve se ater à promover o pleno 

desenvolvimento do educando, preparando-o para a cidadania. O termo pleno desenvolvimento 

abrange as aprendizagens significativas por meio dos objetivos de aprendizagens descritos no 

Currículo em Movimento da Educação Infantil. 

Nossa escola busca, por meio da coletividade da comunidade escolar, caminhos para a 

realização desse desafio. Para isso, a escola se volta não apenas para a transmissão do 

conhecimento, como enfatiza outros aspectos: as formas de convivência entre as pessoas; o 

respeito às diferenças; a cultura escolar; a individualidade de cada criança e seu desempenho 

dentro do coletivo, entrando em questão as diferentes aprendizagens. 

Para planejar, considerando as reflexões anteriores neste documento, o profissional deve 

mudar sua postura enquanto ser humano e professor. Primeiramente é preciso mudar a si próprio 

para, então, pensar em mudar aqueles que estão a sua volta. Planejar significa, a partir da 

realidade da criança, pensar as ações pedagógicas possíveis de serem realizadas no intuito 

de possibilitar a produção e internalização de conhecimentos por parte do educando. Além disso, 

o planejamento deve contemplar a possibilidade de um movimento de ação-reflexão-ação na 

busca constante de um processo de aprendizagem significativo. Os objetivos serão trabalhados 

a partir dos campos de experiência voltados à Educação Infantil. Toda ação pedagógica é 

realizada a partir do Currículo em Movimento – Educação Infantil, 2018. 

Organizar o trabalho pedagógico da escola entrelaçou e interligou os seguintes pontos 

chaves do nosso planejamento:: 

 Mediar os processos de estudos nas coordenações pedagógicas facilitando a 

compreensão dos textos oficiais, propostas curriculares e demais documentos 

pertinentes à escola. 

 Promover uma gestão participativa valorizando as coordenações pedagógicas 

visando o alcance de uma educação com qualidade. 

 Propiciar um ambiente favorável à construção individual e coletiva da prática 

pedagógica. 
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 Estimular a diversidade da utilização dos espaços escolares. 

 
 Criar momentos pensando na transição de primeiros períodos para os segundos e 

dos segundos períodos para a escola classe. 

 

 Estimular, por meio de conversas em grupos, a participação dos docentes nos cursos 

de formação continuada da EAPE, promovendo debates, posteriormente, para 

apreciação e avaliação do aprendizado. 

 Mediar os conselhos de classe visando a reflexão sobre a prática docente e o 

desenvolvimento integral das crianças. 

 Mediar à diversidade de ideias e falas dos docentes em parceria com a coordenação 

pedagógica e orientação educacional. 

Pensando na execução desses pontos chaves a fim de levar o trabalho adiante garantindo 

a qualidade da aprendizagem das crianças, organizamos também as seguintes ações: 

 Organizar quinzenalmente estudos voltados ao Currículo em Movimento e demais 

documentos. 

 Mostrar exemplos de atividades pedagógicas desenvolvidas com agrupamento 

vertical – atuação de diferentes faixas etárias em atividades escolares, que 

alcançaram e promoveram aprendizagens significativas. 

 Comunicar aos docentes reuniões, formações, lives, debates promovidos pela 

SEEDF em relação à IX Plenarinha (2021) e outros projetos como: O Brincar – direito 

dos bebês e das crianças, Detran na escola, Circuitos de ciências e outros. 

 Promover momentos de troca das aprendizagens e experiências dos cursos de 

formação continuada. 

 Organizar os dados coletados pelos docentes a fim de associar os mesmos aos 

indicadores de qualidade da educação infantil. 

 Estabelecer metas com o grupo docente para criar estratégias para enriquecer o 

trabalho pedagógico. 

 Coordenar a execução dos dias letivos temáticos. 

 
 Sistematizar as práticas pedagógicas coletivas. 
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 Buscar diferentes ferramentas para diversificar a prática pedagógica no ambiente 

escolar. 

 Facilitar a comunicação entre as equipes da escola utilizando uma fala acolhedora 

e a escuta sensível. 

 Promover momentos prazerosos e significativos para as crianças. 

 
 Propiciar um evento voltado a alguma instituição de caridade, estimulando a doação 

de brinquedos e um olhar afetivo para o outro. Realizar o dia do desapego. 

 
 
 

Parcerias envolvidas nas ações no Jardim de Infância 102Sul: 

 
 Comunidade escolar. 

 
 Coordenadora pedagógica e Orientadora educacional. 

 
 Biblioteca infantil. 

 
 Instituição de caridade escolhida. 

 
Ao iniciarmos o atendimento híbrido, escolhido pela SEEDF, a troca de experiências e 

saberes advindos no presencial serão um termômetro para alinharmos todas as ações 

necessárias para o acolhimento, adaptação e aprendizagem das crianças. 

Vamos explorar os pontos em comuns tanto no ambiente presencial quanto virtual para 

fortalecer os laços de confiança e transparência. Alguns pontos e momentos em comum que farão 

parte também do presencial, com todos os protocolos de segurança devido à pandemia da covid- 

19, são: 

 Acolhimento 

 Formação de hábitos e atitudes 

 Rotina 

 Datas comemorativas (de significado para a criança) 

 Lanche 

 Parque 

 Brincadeira dirigida 

 Brincadeira livre 

 Casinha de boneca 
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 Hora do conto 

 Desenho (diversas técnicas) 

 Desenho livre 

 Música 

 Atividades fora da escola (enriquecimento cultural e social) 

 Atividades dirigidas (ocasionais ou permanentes) 

 Festividades 

 Movimento corporal/Psicomotricidade 

 Avaliação 

 Eixos transversais – cidadania, direitos humanos, étnico racial, sustentabilidade 

epreservação do meio ambiente. 

 Projetos promovidos pela SEEDF, como por exemplo, a IX Plenarinha (2021) que está 

presente no planejamento pedagógico durante todo o ano letivo. 

 
 

 
Nossas festas dos aniversariantes acontecem bimestralmente. 

 

Quando houver o retorno presencial faremos umagrande celebração. 
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Fazendo arte de todos os tipos. Crianças sendo crianças. 

 
No período de atendimento remoto, a organização das atividades, planejamentos, projetos, 

encontros on-line, gravações de vídeos e demais decisões pedagógicas ocorrem coletivamente, 

sempre com a participação dos professores, gestores, coordenadora e orientadora educacional. É 

preocupação da escola que todos estejam a par dos encaminhamentos dados em nossas aulas e 

para as famílias, especialmente nesse período de pandemia. 

Durante as reuniões coletivas, o corpo docente, juntamente com a coordenação e direção, 

estabeleceu horários próprios para cada turma realizar seus dois encontros semanais. Também 

em conjunto foi estabelecido o dia especialmente voltado para as aulas da orientação educacional, 

contação de histórias e aulas de psicomotricidade. 

Todo esse planejamento coletivo das ações terá continuidade no retorno das aulas 

presenciais, onde teremos como foco a organização das práticas pedagógicas utilizando todos os 

recursos e ambientes possíveis para o pleno desenvolvimento das crianças. 

A Biblioteca Infantil da 104 Sul desenvolve um trabalho voltado para a educação infantil e 

nossa escola é contemplada em muitos momentos promovidos por ela. Para as crianças são 

momentos envolventes e riquíssimos que promovem a aprendizagem e o encantamento que as 

bibliotecas possuem, estimulando ainda mais o imaginário infantil. Enquanto esses encontros 

estão suspensos pela pandemia, nossa equipe gestora, coordenadora, orientadora educacional 

e professores tem se empenhado ao máximo para que a literatura e o mundo do faz de conta 
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estejam presentes nos atendimentos remotos. Contação de histórias, indicações de livros e sites 

para enriquecer o acervo literário dos nossos pequenos, são algumas de nossas ações na busca 

pela literatura presente na casa das famílias do nosso jardim. 

A equipe gestora por meio da comunicação e escuta sensível às famílias, busca estreitar 

os vínculos realizando festas, enviando informativos, buscando a participação efetiva de todos no 

cotidiano, prestando esclarecimentos necessários, tirando dúvidas e comunicando-lhes sempre 

sobre todas as ações decididas pelo corpo docente para a realização de atividades e projetos. 

Atualmente todos os docentes estão em teletrabalho. Os atendimentos remotos ocorreram 

por: ambiente virtual de aprendizagem, atividades impressas para quem não teve acesso à 

internet, aulas síncronas e grupos de WhatsApp. Em agosto deste ano esses atendimentos 

continuarão a ocorrer por todos esses meios acrescentando o atendimento presencial. 

Para esse tempo de pandemia no qual as crianças estão em casa, fora do ambiente familiar 

e longe da escola, temos que continuar agindo com intencionalidade pedagógica, lembrando os 

familiares que na perspectiva do Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

(2018), o foco são as crianças, suas aprendizagens e seu desenvolvimento, e não a preparação 

ou promoção das crianças para as etapas seguintes. Dentre outros aspectos para este  momento de 

pandemia destacamos alguns pontos que consideramos relevantes: 

 

 
 Favorecer a imaginação das crianças, usufruindo dos espaços domésticos e seus 

objetos e peculiaridades; 

 Favorecer momentos de leitura, contação de história e arte em casa; 

 
 Estimular a criação de uma rotina para as crianças; 

 
 Estimular a observação e a curiosidade; 

 
 Promover o brincar como atividade essencial no ambiente familiar; 

 
  Promover um momento de fala e escuta atenta, sensível e intencional tanto para 

as crianças quanto para os pais; 

 Dar liberdade às crianças para serem elas mesmas; 

 
 Criar meios para desenvolver o pensar e o olhar crítico das crianças; 

 
 Promover a interação dos coleguinhas mesmo que seja em encontros virtuais; 
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 Criar um grupo de WhatsApp da escola e das turma para facilitar a comunicação 

com as famílias. 

Permanecemos com a organização do trabalho pedagógico presencial para recebermos 

as crianças em agosto deste ano. Nossos caminhos norteadores já estarão trilhados para facilitar 

a caminhada que deve ser feita com tranquilidade e cuidado. Seguem algumas fotos do que já foi 

produzido durante essa pandemia neste ano (2021). 

Também haverá no atendimento presencial, o trabalho de apoio realizado pelos Educadores 

Sociais Voluntários, com atribuições definidas pelos artigos 7º e 8º da Portaria N.º326, de 08 de 

julho de 2021.  

 
 
 

PROJETOS ESPECÍFICOS 

 
A escola realiza coletivamente os seguintes projetos: 

 

 
 PROJETO ALIMENTAÇÃO E CIRCUITO DE CIÊNCIAS. 

 PROJETO MOVIMENTO CORPORAL E LUDICIDADE – O BRINCAR COMO 

DIREITO DOS BEBÊS E DAS CRIANÇAS. 

 PROJETO LEITURA. 

 PROJETO EDUCAÇÃO FINANCEIRA. 

 PROJETO IX PLENARINHA 

 PROJETO TRANSIÇÃO 

 PROJETO COORDENADORA PEDAGÓGICA 

 PROJETO ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
Na execução de projetos particulares de cada turma, o professor faz a adequação 

necessária de acordo com especificidade da turma. O corpo docente tem apoio da direção, 

coordenação pedagógica e da orientação educacional para a aplicação de projetos individuais que 

enriqueçam o trabalho da turma. 

 

Em meio à pandemia, alguns projetos serão adaptados para serem trabalhados de maneira 

remota com as crianças do Jardim de Infância. Caso seja possível, criaremos um movimento para 

expor a coletividade das criações e relatos de experiências das crianças nos projetos 

desenvolvidos na escola. 
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENÇÃO PEDAGÓGICA 

 
Considerando o disposto no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal1, 

especificamente ao que tange às atribuições do Coordenador Pedagógico, temos: 

Art. 120. São atribuições do Coordenador Pedagógico: 
I - elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Coordenação Pedagógica 
na unidade escolar; 
II - participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da avaliação do 
Projeto Político Pedagógico - PPP da unidade escolar; 
III - orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, de execução, 
de implementação e de avaliação da Organização Curricular; 
IV - articular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da unidade escolar e a 
Coordenação Regional de Ensino, assegurando o fluxo de informações e o exercício da 
gestão democrática; 
V - divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações 
pedagógicas promovidas pela SEEDF; 
VI - estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do 
Currículo da Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF, por meio de 
pesquisas, de estudos individuais e em equipe, e de oficinas pedagógicas locais, 
assegurando a Coordenação Pedagógica como espaço de formação continuada; 
VII - divulgar, estimular e apoiar o uso de recursos tecnológicos no âmbito da unidade 
escolar; 

VIII - colaborar com os processos de avaliação institucional, articulando os três níveis 
de avaliação, com vistas à melhoria do processo de ensino e aprendizagem e 
recuperação dos rendimentos/ desempenho escolar. 

 
 

Assim, diante do atual cenário por que estamos passando, sobretudo relacionado ao ensino 

remoto, a palavra-chave que resume o trabalho da Coordenadora Pedagógica Local é DESAFIO! 

Mas não há o que possa ser grande ou assustador que não seja passível de enfrentamento por 

uma equipe engajada e disposta. Para tanto, buscamos nos normativos da SEEDF, subsídios para 

orientar nossa prática e pautar nossa organização. Queremos ofereceràs Professoras e colegas 

todo o apoio necessário para ofertarmos uma educação de qualidade. 

1 Disponível em: http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/08/Regimento-SEEDF-COMPLETO-FINAL.pdf 

 
 

 

O Caderno de Orientação Pedagógica da SEDF2 pontua inicialmente que: 

 
a ação dos coordenadores é reflexiva e impulsionadora, propositiva e de ação solidária. 

E por sua vez deve promover reflexões geradas pelos processos formativose de 

autoformação, contemplando o processo de ensinar e aprender, os planejamentos 

interdisciplinares, o compartilhamento de experiências pedagógicas exitosas e 

inclusivas, o conhecimento mais aprofundado dos estudantes, a avaliação e 

autoavaliação. Percebam que, se bem estruturadas, as ações contribuem para a 

superação da fragmentação do trabalho pedagógico [...] viabiliza o alcance dos 

objetivos apresentados no PPP, favorecendo a constituição de processos inovadores 

de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. O documento lembra que a construção de um 

grupo não é tarefa fácil, nem conseguida num passe de mágica, mas precisa de coesão 

e cumplicidade do grupo, com disposição de todos em promover as mudanças[...]. 

http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/08/Regimento-SEEDF-COMPLETO-FINAL.pdf
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Dessa forma, o trabalho desenvolvido pela coordenação pedagógica local se fundamenta 

nos objetivos, estratégias e avaliações conforme quadro abaixo: 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES / ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO 

 
 
 

 
Desenvolver o 

plano de 
ações e 

aprimorar as 
intervenções 

da 
coordenação. 

Articular teoria à prática nos momentos de 

estudos, planejamentos, discussões; 
Revisar metodologias e projetos; 

Sugerir temáticas e questões para que sejam 
inseridas nos debates e nas Coordenações 
Pedagógicas. 
Subsidiar o corpo docente na elaboração e 

implementação do planejamento anual, 
propondo alternativas metodológicas a partirde 
reflexões coletivas; 
Apoiar e subsidiar a elaboração e 
implementação de projetos desenvolvidos, 
inclusive dias letivos temáticos. 
Recomendar estudos que auxiliem na reflexão 
sobre o trabalho pedagógico visando ampliação 
do campo de visão sobre o trabalho. 

Ouvir os professores para 

identificar demandas práticas. 

 

 
Ouvir a equipe gestora para 

identificar possibilidades de 

melhorias. 

 

 
Fazer autoavaliação, 

considerando o presente plano de 

ações e as práticas efetivadas. 

 
 
 

 
Acolher 

professoras, 
famílias e 
crianças. 

Acompanhar grupos no WhatsApp, remessade 

informações e demandas oriundas das famílias. 
Oferecer auxílio para superar desafios ou 
entraves para o melhor desempenho possível, 

tanto das professoras quanto das crianças por 
intermédio de suas famílias. 
Produzir bilhetes e vídeos para atrair asfamílias 
para o fortalecimento da parceria família- 
escola. 
Realizar busca ativa de famílias, acolhida e 
orientações gerais; 

Promover ambiente de bem-estar e 
desenvolvimento. 

 
Semanalmente nas reuniões de 
planejamento, faremos 
levantamento de dificuldades e 

compartilhamento  de 
experiências a fim de 
acompanhar a demanda das 
professoras. 

Disponibilizar formulário 
semestral para que as famílias 
possam avaliar a atuação da 

UE, inclusive da Coordenadora 
local. 

Orientar o 
trabalho 

pedagógico 

Promover estudos, leituras, formações sobre 

normativos que regem o fazer pedagógico; 
Acompanhar produção de planejamentos; 
Revisar documentos e postagens, de modo 

geral; 
Realizar reuniões semanais com as 
professoras e com a Equipe Gestora; 
Repassar informações oriundas da Equipe 

Gestora, SEI, Apoio-CI, dentre outras fontes. 

O currículo está sendo 
implementado? 

Os planejamentos englobam os 
projetos da SEDF e do PPP da 

UE? 
Os objetivos propostos estão 
condizentes com o PPP? 
O currículo está sendo 
implementado? 
As ações propostas respeitam 
os normativos vigentes? 
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Acompanhar o 
processo 

pedagógico 

Acompanhar as programações nas salas 
virtuais plataformas. 
Estar presente e atenta aos   grupos de 
WhatsApp. 

Analisar devolutiva de tarefas. 
Acompanhar crianças com dificuldades. 
Auxiliar professoras na adequação curricular. 

Acompanhar aulas e atividades em 
desenvolvimento. 
Elaborar instrumentos para avaliação do 
trabalho pedagógico; 

As professoras têm realizado as 
ações didático-pedagógicas a 
contento? 

Como se desdobra o Conselho 
de classe? 
As crianças têm demonstrado 
interesse em participar? 

As famílias ficam sem resposta 
de algum questionamento? 

Quais tarefas propostas têm 
mais aceitação? E mais 
rejeição? 

 
 
 
 

Dialogar sobre 
as novas 

demandas 

Participar dos suportes, webnários, lives e todo 
encontro que trate da EI. 
Compartilhar com a CI o trabalho que vem 
sendo desenvolvido. 

Articular propostas com PPP, Currículo em 

Movimento 

Estar vinculada ao grupo de coordenadoras de 
outras UEs para compartilhar os trabalhos e 
debater propostas. 
Acompanhar leitura do e-mail institucional e do 
SEI. 

Identificar práticas pedagógicas interessantes e 

compartilhar com o grupo; 
Apresentar propostas pedagógicas 

Como está a frequência nos 
eventos relativos à EI? 
Como são repassadas as 
demandas ao corpo docente? 

A coordenadora traz as 

informações obtidas para 
debates com a Gestão? 
A UE, por intermédio da sua 

coordenadora, está presentenos 
eventos? Mostra-se interessada 
e participativa? 
As   propostas   advindas    da 
SEEDF foram cumpridas pela 
UE? 

 

2 Disponível em: http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/orientacao_pedagoggica_projeto_politico_pedagogico.pdf 

 

 

A ações e estratégias elencadas acima serão desenvolvidas rotineiramente ao longo de 

todo o ano letivo. Contando com a parceria da Equipe Gestora, Orientadora Educacional, demais 

colaboradores da UE, além do auxílio da Coordenadora Intermediária e dos debates com 

coordenadoras pedagógicas locais de outras UEs. 

O ano letivo de 2021 se iniciou com a proposta de ensino remoto. Assim, a organização da 

coordenadora pedagógica local respalda-se na seguinte rotina semanal. 

 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 
8h 

às 

12h 

Leitura de 

documentos 

pertinentes 

Atualização do 

SEI (Relatórios 

de Atividades) 

Levantamento 

de demandas 

para subsidiar 

reunião (gestão 

e coletiva) 

 

Reunião com 

Equipe Gestora 

Revisão de 

planejamentos 

Organização 

das próximas 

ações 

pedagógicas 

Encontro 

pedagógico 

com 

Coordenação 

intermediária 

Revisão de 

planejamentos 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/orientacao_pedagoggica_projeto_politico_pedagogico.pdf
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14h 

às 

18h 

 
Organização do 

trabalho 

pedagógico. 

Revisão de 

planejamentos 

Produção de 

material para 

estudo 

 
 

Coordenação 

coletiva 

 

Coordenação 

pedagógica 

com equipe 

docente 

(quinzenal) 

Revisão das 

programações 

na Plataforma. 

Estudo de 

documentos e 

normativos 

 

AÇÕES PERMANENTES 

 

 Acompanhamento diários dos grupos de WhatsApp; 

 Orientações às famílias; 

 Auxílio às professoras; 

 Revisão de planejamento; 

 Acompanhamento do 1ºA nos sábados letivos. 

 Assumir as turmas no caso de ausência das professoras, em parceria com a Gestão. 

Observação: Nos eventuais sábados remotos, as ações preveem acompanhar as salas virtuais 

na plataforma, organizar próximos passos pedagógicos e atualizar os documentos atinentes ao 

serviço. 
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Encontro virtual 1ºA – Prof.ª Jade Prof.ª Eunice 

 
Professoras explorando as ferramentas disponíveis para nos conectarmos de diversas maneiras. 

 
 
 

 
Professora Micaela Alunas Isis e Lis estudando 

 
 
 

 
ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

 
O art. 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/96), na Seção 

II, Da Educação Infantil, coloca: “A AVALIAÇÃO FAR-SE-Á MEDIANTE ACOMPANHAMENTO, 



40 
   

SEM O OBJETIVO DE PROMOÇÃO, MESMO PARA O ACESSO AO ENSINO 
FUNDAMENTAL”. 

Outro documento importante são as Diretrizes Nacionais Curriculares pra a Educação 

Infantil (DCNEI). 

O relatório no qual registra-se o desenvolvimento das crianças a partir das 

observações, documentação pedagógica e autoavaliação realizadas com as crianças 

chama-se Relatório Descritivo Individual do Aluno (RDIA). Este relatório tem como 

documento oficial e norteador  o Currículo em Movimento da Educação Infantil (2018) que 

traz os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento a serem trabalhados com as crianças.  

O Jardim de Infância acredita que “essa avaliação” é um processo formativo composto 

por exercícios procedimentais, questionamentos orais e observações diárias aplicadas pelo 

professor ao longo do bimestre com a finalidade de acompanhar a criança em seu 

desenvolvimento com um olhar teórico-reflexivo sobre seu contexto sociocultural e 

manifestações decorrentes do caráter evolutivo do seu pensamento. Não deixando de 

abordar e trabalhar com a criança sua autoavaliação (grafismo, RDIA, registros diários do 

professor, questionários, conversas em rodinhas ensinando as crianças a observarem e 

criticarem suas próprias atitudes). A construção do RDIA (Relatório Descritivo Individual do 

Aluno) se dará por todas essas observações diárias, somadas a possíveis reuniões 

individuais com os pais que acontecem de acordo com as necessidades do professor e ao 

conselho de classe. É um relato de todo processo que aconteceu até então com cada criança. 

O conselho de classe é uma estratégia que promove o encontro de todos esses dados 

coletados para reflexão do grupo docente sobre possíveis estratégias pedagógicas que 

poderão ser realizadas para possibilitar o avanço do desenvolvimento da criança. A 

professora preenche uma ficha baseada nessa coleta  de dados e apresenta no dia da 

reunião do conselho. O conselho acontece bimestralmente com toda a equipe gestora e 

pedagógica. 

A inclusão é um desafio permanente nos nossos dias. Nesse sentido, trabalhar na 

perspectiva da inclusão de forma ampla significa oferecer múltiplas e sempre singulares 

condições para o crescimento e aprendizagem de cada criança. A avaliação para as crianças 

com necessidades educacionais especiais ocorrerá com as devidas adequações 

curriculares. 

A avaliação na dimensão pedagógica e administrativa se dará: 

 



41 
   

• Por meio do encontro de professores e servidores para tratar de 

assuntos administrativos e pedagógicos no início do ano, durante e ao 

final do ano letivo; 

• Em reuniões da direção, coordenação e coordenações coletivas; 

• Em reuniões de pais para assuntos pertinentes à criança; 

• Nos dias temáticos e nos dias de formação para professores da Educação Infantil; 

• Conselho de classe. 
 

   Em tempos de pandemia, segundo o Manual de Orientações para o atendimento 

remoto da Educação Infantil, a avaliação será por meio de observações das atividades 

realizadas, fotos, áudios e vídeos e, feedback dos pais quanto a postura dos filhos em relação 

às atividades (a criança gostou de realizar? Teve dificuldade? Ela expressou algum 

sentimento? Como foi feito o registro da atividade, ela fez sozinha?). Os docentes irão fazer 

um diário de bordo de cada criança para que esses registros sejam mais consistentes quando 

forem utilizados na construção do Relatório Individual do Aluno (RDIA). Este diário de bordo 

neste ano de 2021 tornou-se um documento da escola, sendo sua construção obrigatória 

para todos os docentes. 

 Oficina sobre avaliação na educação infantil e a construção do RDIA promovida pela  

nossacoordenadora pedagógica Carla Abreu. 
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Visando também a avaliação por partes dos pais e professores, promovemos no início do 

ano letivo 2021 um formulário Google Forms no início do primeiro bimestre para saber o que eles, 

famílias e crianças, esperavam para este ano. Enviamos um novo formulário via Google Forms 

pedindo que eles avaliassem o trabalho realizado até agora assim como toda equipe JI, e que 

dessem sugestões para nós. Vamos manter esse tipo de retorno ao longo de todo ano escolar para 

alinharmos o trabalho desenvolvido. 

 
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 
 

O Currículo em Movimento da Educação Infantil (2018) é caracterizado pela 

transversalidade, não existindo, conteúdos, e sim objetivos de aprendizagens. É necessário 

resgatar os saberes que a criança traz de seu cotidiano, elencando o objeto ao conhecimento, 

valorizando o mesmo e vinculando-o a realidade. É preciso que o objeto de conhecimento seja 

tratado por meio de um processo que considere a interação/colaboração entre educador- 

educando como uma via “de mão dupla” em que as relações mediadas pelos signos e instrumentos 

ocorram dialeticamente. Só deste modo o currículo conseguirá alcançar seu real objetivo e elevar 

o protagonismo infantil. 

Conforme o Currículo em Movimento da Educação Infantil (2018): Esses princípios 

engendram os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com a BNCC (BRASIL, 

2017), quais sejam: 

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

distintas situações, de modo a utilizar diferentes linguagens, ampliar o conhecimento de si e do 

outro, bem como o respeito em relação à natureza, à cultura e às diferenças entre as pessoas; 

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

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

culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais, 

sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais; 

3. Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão 

da instituição que oferta Educação Infantil quanto das atividades da vida cotidiana: escolha das 

brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do desenvolvimento das diferentes linguagens, 

elaboração de conhecimentos e do posicionamento próprio; 

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

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na instituição de Educação Infantil e 

fora dela, ampliando seus saberes, linguagens e conhecimentos; 

5. Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, criativo e sensível, 
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suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 

questionamentos, registros de conhecimentos elaborados a partir de diferentes experiências que 

envolvam a produção de linguagens e a fruição das artes nas suas diversas manifestações; 

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

imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas experiências de cuidados, 

interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição de Educação Infantil. 

O Currículo em Movimento da Educação Infantil (2018) trabalha com Eixos Integradores e 

Transversais. Os eixos Integradores são: Educar e brincar, Brincar e interagir. E os Eixos 

Transversais são: Educação para Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos; e, Educação para a Sustentabilidade. O desenvolvimento da aprendizagem 

significativa se dá comtemplando, nas atividades promovidas, os objetivos de aprendizagem 

presentes nos campos de experiência presentes nos eixos citados acima. Esses campos de 

experiência são: 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. Essa aprendizagem significativa se dá por meio de brincadeiras, histórias, 

exploração do espaço escolar, reportando conhecimentos prévios, vivencias musicais, rodas de 

conversa, debates infantis, teatros, passeios, experiências científicas, entre outros. O intuito é 

promover a interação consigo e com o outro e a interação e socialização da criança no meio social, 

familiar e escolar; com ampliação progressiva na convivência, identidade e autonomia da criança, 

mediadas pelos signos e instrumentos. 

Eixos integradores - Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF 2014): 

 
 Educar e Cuidar: Cada criança chega trazendo conhecimentos e desenvolvimento 

conforme suas vivências e realidade social-cultural. Cada criança tem suas possibilidades 

de desenvolvimento. Conforme o Currículo em Movimento, o professor é o organizador do 

espaço educativo proporcionando materiais, ambientes, conteúdo, recursos e, sobretudo, 

as relações mediadas por signos e instrumentos. A mediadora do desenvolvimento da 

criança é a cultura, que a transforma e que a permite intervir, agir, produzir no mundo, em 

uma relação dialética; fazendo com que se estabeleça relações de conhecimentos, 

propondo tarefas desafiadoras, estimulando o pensar de forma criativa e autônoma, 

promovendo a construção do conhecimento de cada um. O cuidar é indissociável ao 

educar; é atender as necessidades básicas, garantindo proteção e segurança e atitude ética 

com relação ao professor e a criança; isso é uma educação cuidadosa. 



44 
   

  Brincar e Interagir: é fundamental utilizar a afetividade, dar significado ao que está sendo 

trabalhado, a troca de saberes, as diversas interações, seja com o docente, seja com os 

pares, brinquedos, materiais e ambiente, entre a instituição, a família e a própria criança. A 

interação é promovida com o outro, na interação social, utilização das diferentes formas de 

interagir; isso inclui a comunicação gestual, corporal e verbal harmoniosas ou antagônicas, 

a possibilidade de ouvir o outro, conversar, trocar experiências e aprender junto. 

 

Portanto, é possível concluir que na educação infantil os campos de experiências estão 

interligados em todo trabalho pedagógico e permitem interlocução e dinamismo entre as 

múltiplas linguagens. Os eixos integradores educar e cuidar, brincar e o interagir são pontos 

que não são trabalhados separadamente. Através dos projetos, atividades, vivências e 

conhecimentode mundo, adotando os campos de experiências e planejando com os objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento, espera-se que as crianças alcancem o aprendizado 

esperado para a sua faixa etária. 

Transições na Educação Infantil 

 
Conforme o Currículo em Movimento da Educação Infantil (2018): É importante mencionar 

que a transição de casa para a Educação Infantil pode ocorrer em qualquer período da infância, 

ou seja, pode ser entre os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Nesse 

sentido, a atenção ao acolhimento e às estratégias pedagógicas para esse momento precisam 

considerar as especificidades de cada um desses períodos, observando as necessidades de 

cada criança. 

É preciso sensibilidade para o acolhimento, para a inserção e para as diversas 

possibilidades de transição que ocorrem na Educação Infantil, tais como períodos prolongados 

em que a criança fica afastada da instituição educativa e, ao retornar, depara-se com algum tipo 

de conflito por estar novamente adentrando um espaço que se diferencia, em vários aspectos, 

de sua casa; transições que ocorrem entre os períodos de férias ou de passagem de um ano 

para outro, entre outras. 

A passagem do conhecido para o desconhecido pode desencadear sentimentos de 

ansiedade, expectativas positivas e negativas, tensões, estresses, medos, traumas e crises, que, 

caso ocorram, incidem sobre o desenvolvimento integral da criança (FACCI, 2004). Aos adultos 

cabe um olhar cuidadoso e uma postura acolhedora e afetuosa sobre os processos vivenciados 

pela criança, criando estratégias adequadas aos diferentes momentos de acolhida, inserção e 

transição. Assim, durante a inserção inicial, as instituições que ofertam Educação Infantil devem 
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favorecer um ambiente físico e social onde as crianças se sintam protegidas, acolhidas e seguras 

para arriscarem e enfrentarem desafios. 

Em relação à transição para o Ensino Fundamental, as DCNEI recomendam: Na transição 

para o Ensino Fundamental o Projeto Político-Pedagógico deve prever formas para garantir a 

continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as 

especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2010a, p. 30). 

 

 
Agrupamento vertical: primeiros e segundos períodos. 

 
Momento de compartilhar saberes, emoções, curiosidades e descobertas. 

 

 
Criança em momento de construção individual. 
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PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 
 

O Plano de ação do nosso Jardim de Infância tem a finalidade de organizar a prática 

pedagógica para que se cumpra o objetivo do nosso Projeto Político Pedagógico – PPP, 

organizando a dinâmica da escola em cumprimento do calendário da Secretaria de Educação. 

Seguem os dias de culminância de projetos da Unidade Escolar em conformidade com o 

Calendário Escolar: 

 

o Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016) – 08/03 a 12/03. 

o Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água nas UE/SEEDF (Lei Distrital nº 

5.243/2016) – 22 a 26/3. 

o Semana de Educação para a Vida (Lei Federal nº 11.998/2009) – 03 a 07/5. 

o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 

–18/05. 

o Semana do Brincar (Lei nº 13.257/2016) – 24 a 28/05. 

o Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei Federal nº 12.633/2012) – 03/6. 

o Dia do Estudante – 11/08. 

o Dia Distrital da Educação Infantil (Lei Distrital nº 4.681/2011) – 25/8. 

o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (Lei Federal nº 11.133/2005) – 21/9. 

o Dia do professor (Decreto nº52.682/1963) – 15/10. 

o Dia Nacional da Consciência Negra (Lei Federal nº 10.639/2003) – 20/11. 

o Planejamento Pedagógico com a Comunidade Escolar/ Dia Letivo Temático. 

 
 

Para atender as temáticas propostas pela SEEDF, são planejadas atividades ao longo do 

ano, com a participação da direção e toda comunidade escolar, utilizando-se de variadas 

estratégias propostas para ação e avaliação de cada tema abordado: excursões, estudos, debates, 

pesquisas, construções de murais, festas, reuniões com a comunidade escolar, entre outras. 

A Coordenação Pedagógica em seu plano de ação tem como objetivo ser um espaço para 

reflexões e sugestões a fim de dar suporte a Proposta Pedagógica da escola. Nossa meta e refletir 

sobre os processos de aprendizagem, refletir sobre os aspectos referentes ao cotidiano dos 

servidores da escola e, ser um espaço para formação continuada. 



47 
   

Seguimos adequando o planejamento para este momento de aulas remotas. Esse trabalho 

está sendo desenvolvido pela equipe gestora juntamente com a coordenadora pedagógica e 

docentes. 

Segue o quadro de como o PPP será operacionalizada ao longo de 2021, nas dimensões 

pedagógicas, administrativas e financeira. 

 
 DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

 
 
 

 

OBJETIVO 

 
 Promover a aprendizagem significativa e integral das crianças. 

 
 
 
 

METAS 

 

 Conquistar 100% da empatia das crianças no período de acolhimento. 

 Alcançar 100% da frequência e permanência escolar. 

 Analisar 100% das práticas pedagógicas para avaliar a aprendizagem 
significativa. 

 Articular as festas e dias temáticos para termos 100% da participação 
das famílias. 

 
 
 
 
 
 

 
AÇÕES 

 

 Realizar uma aula inaugural com os pais/responsáveis, ouvindo os 
desejos e anseios dos mesmos. 

 Programar uma semana especial para o acolhido das crianças. 

 Falar sobre a importância do nosso trabalho e da Educação Infantil no 
desenvolvimento das crianças. 

 Estudar o Currículo em Movimento no intuito de melhorar as 
estratégicas pedagógicas. 

 Ter diferentes recursos lúdicos em prol da aprendizagem significativa: 
teatros, filminhos, passeios, tintas, papéis de diferentes texturas, cole 
e tesoura, massinha, lantejoulas, material reciclável, músicas e danças, 
jornais e propagandas. 

 Apresentar com antecedência as datas dos eventos para que os 
pais/responsáveis possam se programar para estarem na escola. 

 

 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

 

 Analisar os dados coletados com as famílias e verificar o que 
podemos melhorar ou alcançar. 

 Refletir sobre a prática pedagógica em consonância com o 
Currículoem Movimento. 

 Apreciar o trabalho produzido através dos cadernos, murais, 
apresentações, feira cultural, Circuito de ciências e Plenarinha. 
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RESPONSÁVEIS 

 

 Direção e corpo docente. 

 

CRONOGRAMA 
 Todo ano letivo. 

 
 
 

 

 DIMENSÃO DA COORDENAÇÃO 
 

 
 

OBJETIVO 

 

 Ser efetiva no apoio ao corpo docente da escola e demanda da 
SEEDF. 

 
 
 
 

 
METAS 

 
 Alcançar 100% da satisfação e dedicação do corpo docente da escola. 

 Exercer a formação continuada em 100% nas coordenações coletivas. 

 Organizar o trabalho pedagógico em conformidade com o calendário da 
SEEDF para atender a demanda e garantir a participação dos 
pais/responsáveis. 

 Articular as festas e dias temáticos com o que será trabalhado nos 
campos de experiência, para termos 100% da participação das famílias. 

 Analisar 100% das práticas pedagógicas para avaliar a aprendizagem 
significativa das crianças. 

 
 
 
 
 
 

AÇÕES 

 

 Promover um ambiente de trabalho acolhedor e dinâmico,promovendo 
a fala das docentes em relação ao ambiente escolar e práticas 
pedagógicas. 

 Mediar à comunicação no ambiente escolar. 

 Planejar a nossa ação pedagógica com o calendário da SEEDF e atrair 
a participação dos pais/responsáveis, enviando bilhetes e fazendo 
cartazes com antecedência para que se programem. 

 Realizar estudos referentes ao Currículo em Movimentos, 
aprendizagem sócio emocional, avaliação, grafismo infantil e outros 
temas pertinentes a prática escolar. 

 Registrar observações de atividades e momentos educacionais. 

 Realizar Conselho de classe. 
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AVALIAÇÃO 

 

 Analisar a fala das professoras verificando as melhorias possíveis e 
fazendo os ajustes necessários. 

 
 Verificar se as datas estabelecidas estão sendo cumpridas de acordo 

e, quantificar a participação de pais/responsáveis nos eventos da 
escola. 

 

 

DAS AÇÕES 

 

 Refletir se os estudos realizados estão enriquecendo nosso trabalho. 

 Conferir se estamos cumprindo nosso planejamento embasado no 
Currículo em Movimento. 

 Avaliar individualmente e em grupo no conselho de classe, por meio 
das observações e registros, se a avaliação está sendo significativa 
para as crianças. Compartilhar experiências que enriqueçam essa 
avaliação e promovam melhoras para as próximas atividades. 

 

RESPONSÁVEIS 

 

 Coordenadora Pedagógica Carla Abreu sob supervisão da equipe 
gestora. 

 
 

CRONOGRAMA 

 

 Todo ano letivo. 

 
 
 
 

 
 DIMENSÃO ADMINISTRATIVA 

 
 
 

 
 

OBJETIVO 

 

 Incentivar a gestão participativa e democrática entre escola, pais e 
mestres, em prol da aprendizagem significativa. 

 

METAS 

 
 Viabilizar o melhor aproveitamento das aprendizagens. 
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AÇÕES 

 

 Renovar o mobiliário escolar nos ambientes: casinha de bonecas, 
parque e sala de aula. 

 Equipar a nova sala de leitura com nichos para livros ao alcance das 
crianças, colchonetes e almofadas para acomodação das crianças; 
organizar a aquisição de uma televisão para a mesma sala assim como 
um servidor readaptado para desenvolver o projeto com as crianças. 

 Adequar o mobiliário de acordo com os portadores de necessidades 
físicas, caso tenha. 

 Viabilizar o funcionamento do Laboratório de Informática. 

 Proporcionar aos pais uma participação efetiva sempre que eles 
precisarem se comunicar. 

 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

 Analisar a fala das professoras verificando as melhorias possíveis e 
fazendo os ajustes necessários. 

 Verificar se as datas estabelecidas estão sendo cumpridasde acordo e, 
quantificar a participação depais/responsáveis nos eventos da escola. 

 Refletir se os estudos realizados estão enriquecendo nosso trabalho. 

 Conferir se estamos cumprindo nosso planejamento embasado no 
Currículo em Movimento. 

 Avaliar individualmente e em grupo, por meio das observações e 
registros, se a avaliação está sendo significativa para as crianças. 
Compartilhar experiências que enriqueçam essa avaliação e promovam 
melhoras para as próximas atividades. 

 

RESPONSÁVEIS 

 

 Direção e Equipe Gestora 

 

CRONOGRAMA 

 

 Todo ano letivo. 
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 DIMENSÃO FINANCEIRA 
 
 
 

 

OBJETIVO 

 Gerenciar os recursos materiais, financeiros e humanos com 
transparência, observando a lei e garantindo o avanço no processo 
pedagógico. 

 

METAS 

 
 Otimizar 100% dos gastos dos valores arrecadados everba 

recebida. 

 

 
AÇÕES 

 

 Elaborar plano de aplicação de recursos. 

 Realizar campanha para aquisição de materiais para asala de 
leitura. 

 Incentivar a contribuição da APM. 
 Realizar pesquisas de preço. 
 Orientar os servidores quanto ao uso de materiais. 
 Prestar contas dos gastos periodicamente. 

 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

 
 Por meio da divulgação de balanços financeiros eprestação 

de contas do PDAF, PDDE e APM. 

 

RESPONSÁVEIS 

 

 Direção e secretaria. 

 

CRONOGRAMA 

 

 Durante todo ano letivo. 

 
 
 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 
 

A avaliação do presente projeto, conforme citado anteriormente, acontecerá ao longo do 

ano letivo, nas reuniões coletivas e conselhos de classe. Assim como as reuniões coletivas são 

registradas em ata, da mesma maneira serão registrados os conselhos de classe. Nossos 

instrumentos de avaliação serão os dados coletados por meio de reuniões e debates, 

pesquisas/questionários e registros das reuniões e dos conselhos de classe, além da observação 

realizada diariamente e a análise referente à construção do caderno das crianças. O início da 
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construção do PPP 2021 deu-se baseada nos erros e acertos do ano letivo anterior, promovendo 

as melhorias e mudanças necessárias e possíveis para o atual ano. Em nossos conselhos de 

classe retomaremos ao PPP para avaliação processual do mesmo. 

Cada docente está fazendo o diário de bordo das crianças da sua turma para auxiliá-los em 

nossos conselhos de classe, trazendo também a avaliação das crianças para essa construção 

processual. 

 

  

Todos os momentos são levados em conta na avaliação do Projeto Político Pedagógico da escola. 

 
O brincar nos possibilita um olhar amplo a respeito do desenvolvimento das crianças. 

 

 

Estimulando a criatividade e a imaginação com a confecção de brinquedos artesanais. 
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ANEXOS 

 
 

PROJETO ALIMENTAÇÃO E CIRCUITO DE CIÊNCIAS 

 
APRESENTAÇÃO 

 
O cuidar e o educar na Educação Infantil são indissociáveis. Para que se promovam essas 

ações, é necessária a garantia do desenvolvimento integral das crianças. Nessa fase, é preciso 

despertar a atenção para a importância de uma alimentação saudável, pois, é na infância que se 

estabelecem as preferências sobre os hábitos alimentares. 

Ter uma alimentação saudável desde a infância é primordial para garantir a qualidade de 

vida e prevenir vários tipos de doenças. Uma boa alimentação proporciona ao organismo 

nutrientes que garantem energia e disposição para a prática de atividades diárias. As frutas e as 

verduras devem fazer parte do cardápio diariamente. 

A partir desse pressuposto, este projeto tem como objetivo despertar o interesse das 

crianças em relação à uma boa alimentação de forma a serem estimulados e incentivados a, desde 

cedo, consumir alimentos como verduras, legu 

mes e frutas, visto que a necessidade de energia e de nutrientes na infância é muito alta, 

pois é a fase de crescimento e desenvolvimento dos ossos, tecidos, órgãos e músculos. 

Além dos hábitos de autocuidados com o corpo como a higiene das mãos antes das 

refeições, manter sempre as unhas aparadas, escovação dos dentes após as refeições, higiene 

dos alimentos, são ações que contribuem também para uma boa saúde. 

Como esse é um assunto de extrema importância para as crianças e famílias, unimos o 

projeto alimentação com o circuito de ciências, ou seja, explorar os alimentos também por meio 

da ciência, aguçando a criatividade das crianças. Não faremos um circuito de ciências local este 

ano, mas se for possível mesmo em meio a pandemia, criaremos um movimento de expor uma 

junção de todas as criações das crianças nos projetos desenvolvidos na escola. 

OBJETIVOS: 

 
 Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene e prática de lazer contribuem 

para a promoção da saúde e bem-estar físico e mental; 

 Diferenciar alimentos doces e salgados, amargos e azedos, alimentando-se de 

modo independente, utilizando talheres, copos e guardanapos; 

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

 
 Demonstrar autonomia no processo de alimentação e realizar a prática do 

autosservimento, assim que for seguro em relação à pandemia; 

 Identificar e reconhecer rótulos e embalagens no cotidiano, a fim de perceber suas 

funções e diferenças; 

 Participar de atividades de preparação de alimentos, aprendendo sobre higiene, 

escolha e consumo de alimentos saudáveis. 

 

 
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. 

 
 

PRINCIPAIS AÇÕES: 

 
O conteúdo será abordado de maneira lúdica e dinâmica sendo dividido em: 

 
 Apresentação do tema; 

 Utilização de vídeos que tratem sobre a alimentação saudável e desperdício de 

alimentos; 

 Exploração de músicas que estimulem a curiosidade e interesse por conhecer 

mais sobre os alimentos; 

 Explorar as curiosidades científicas dos alimentos e a criatividade das crianças. 

 Explicação sobre o consumo moderado de alimentos não saudáveis e a 

importância dos bons hábitos de higienização dos alimentos antes de serem 

consumidos, assim como da higiene pessoal antes e após as refeições; 

 Promoção de atividades que auxiliem a criança a perceber a diferença entre os 

alimentos saudáveis e não saudáveis, utilizando imagens de encartes, jornais e 

revistas ou outros recursos; 

 Registro por meio de desenhos e pinturas da fruta, legume ou verdura preferida; 

 Confecção de um prato saudável produzido com alimentos retirados de encartes 
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de supermercados; 

 Momento culinário: piqueniques virtuais (a serem realizados eventualmente nos 

encontros virtuais); 

 Momentos com os familiares: a criança escolherá com a família um prato que ela 

goste, que seja saudável e de simples preparo (sugere-se que a atividade seja 

proposta em dia de sábado letivo). 

RESPONSÁVEIS: 
 

Professores, demais membros da equipe escolar e crianças com participação de seus 

familiares. 
 

DURAÇÃO: Segundo semestre de 2021, ocorrendo quinzenalmente. 

 
AVALIAÇÃO: A avaliação ocorrerá de forma processual e contínua, por meio da 

observação e registros da participação de cada criança. O projeto ocorrerá mesmo de maneira 

remota considerando a pandemia do COVID-19. 

 
 

PROJETO MOVIMENTO CORPORAL E LUDICIDADE – O BRINCAR COMO DIREITO 

DOS BEBÊS E DAS CRIANÇAS 

APRESENTAÇÃO 

 
O brincar, a psicomotricidade e a ludicidade são de suma importância para o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças, principalmente na Educação Infantil. O brincar é 

um direito dos bebês e das crianças e conforme dito pela Dra. Prof.ª Andréia Martinez em uma 

das formações para a SEEDF, as crianças não nascem sabendo brincar e a interação com outro 

indivíduo é fundamental para estimular o desenvolvimento das mesmas, buscando a integralidade 

do seu desenvolvimento. Desse modo, percebe-se que a ludicidade devem ter prioridade nas 

práticas pedagógicas. 

A atividade lúdica é a ação expressa por meio de brincadeiras e jogos. Por meio da 

ludicidade a criança começa a expressar-se com maior facilidade, ouvir, respeitar e discordar de 

opiniões, exercendo sua liderança, e sendo liderados e compartilhando sua alegria de brincar. 

A Psicomotricidade visa contribuir para a formação e estruturação do esquema corporalda 

criança, e tem como objetivo principal incentivara prática do movimento por meio de atividades 

corporais e lúdicas, nas quais, as crianças além de se divertir, criam, interpretam e se relacionam 
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com o mundo em que vivem. É neste sentido que a psicomotricidade pode atuar no âmbito 

educacional, quando procura compreender e favorecer o desenvolvimento integral da criança.  

Atividades psicomotoras são aquelas que marcam a interação entre o movimento muscular 

e o sistema nervoso. Elas são extremamente importantes para o ser humano em qualquer etapa 

da vida, mas para as crianças são indispensáveis. Afinal, o controle sobre o próprio corpo é a base 

para aprendizados mais complexos. 

O desenvolvimento psicomotor da criança é necessário para trabalhar: 

 
 Reflexos;

 
 Interação social;

 
 Locomoção;

 
 Linguagem;

 
 Postura;

 
 Equilíbrio;

 
 Imagem corporal;

 
 Consciência de espaço e tempo, entre outras coisas.

 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: 

 
● Corpo, gestos e movimentos; 

 
● O eu, o outro e o nós; 

 
● Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

 
● Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; 

 
● Traços, sons, cores e formas. 

 
 

 
OBJETIVOS: 

 
 Experimentar diferentes situações que ampliem a consciência de suas 

potencialidades e limites do corpo (força, velocidade, resistência, agilidade, equilíbrio 
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e flexibilidade). 

  Ampliar as possibilidades de desenvolvimento da coordenação motora global por 

meio de brincadeiras, jogos, danças e ginástica. 

  Adequar gestos, movimentos e ritmos corporais a suas necessidades, intenções e 

ambientes, para desenvolver a independência. 

  Reconhecer o próprio corpo em brincadeiras, jogos e demais atividades, assim 

como na interação com os outros. 

 Reconhecer posição, espaço e lateralidade. 
 

 Reconhecer o movimento corporal como forma de expressão através da dança, 

teatro, mímicas, dentre outros. 

 
 

 
PRINCIPAIS AÇÕES 

 
A ludicidade através dos jogos como brincadeiras, tem por finalidade trabalhar regras, 

empatia, criatividade, imaginação, gosto pela leitura, despertar a atenção, desenvolver as 

características pessoais, sociais e culturais da criança e também colaborar para a saúde mental 

facilitando a socialização, comunicação e expressão das crianças. Na psicomotricidade existem 

vários elementos que necessitam ser trabalhados para o pleno desenvolvimento infantil:tônus 

muscular, postura, repouso, sustentação, equilíbrio, lateralidade, imagem corporal, coordenação 

motora fina e grossa, e estruturação no tempo e no espaço. 

Exemplos de atividades lúdicas e psicomotoras que podem ser usadas para alcançar 

estes objetivos: 

Jogo da amarelinha: trabalha o equilíbrio num pé só, coordenação motora, 

lateralidade, noção de espaço; 

Andar sobre uma linha reta desenhada no chão: desenvolve habilidades como o 

equilíbrio, coordenação motora e identificação corporal; 

Atividades de pintura; 

 
Procurar uma bolinha de gude dentro de uma caixa de sapato cheia de papel 

amassado: trabalha a lateralidade, coordenação motora fina e global e identificação corporal; 

Empilhar copos: melhora a coordenação motora fina e global, e trabalha a 

identificação corporal; 
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Desenhar a si mesmo com canetas e com tinta guache: trabalha a coordenação 

motora fina e global, identificação corporal e lateralidade. 

 

Jogo-cabeça, ombro, joelhos e pés: desenvolve a identificação corporal, atenção, foco, 

lateralidade, noção espacial; 

Jogo escravos de Jó: trabalha a orientação no tempo e no espaço, ritmo, atenção, 

percepção viso-motora; 

Jogo da estátua: trabalha a orientação espacial, esquema corporal e equilíbrio; 

 
Jogo da corrida do saco com ou sem obstáculos: trabalha orientação espacial, 

esquema corporal e equilíbrio; 

Pular corda: auxilia no desenvolvimento da orientação no tempo e no espaço, além de 

equilíbrio, e identificação corporal; 

Atividades de leitura; 

Contação de histórias; 

Brincadeiras com massinha de modelar; 

Brincadeiras com músicas e danças; 

Brincadeiras de mímica. 

Atividades a serem trabalhadas na escola entre outras: 
 
 
 

 
Figura 1 –Caminhar com o jornal sob os pés. Figura 2 – Circuito com bambolês, cones e barbante. 

Figura 3 –Caminhar ou pular com os pés juntos dentro do bambolê. 
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RESPONSÁVEIS 

 
Corpo docente do Jardim de Infância 102 Sul. 

 

 
DURAÇÃO 

 
O projeto acontecerá semanalmente, ao longo de todo o ano letivo. 

 
 

 
AVALIAÇÃO Por meio da participação das crianças nas brincadeiras, circuitos e 

atividades propostas, observando a superação de dificuldades individuais de uma. Este projeto 

poderá ser desenvolvido no espaço escolar, além de ser pensado para ser adaptado ao ambiente 

doméstico, pois é possível desenvolver este rico trabalho utilizando o espaço familiar. 

 
 

PROJETO LEITURA 

 
APRESENTAÇÃO 

 
O Projeto Leitura é uma ferramenta que a escola utiliza para proporcionar a criança o 

contato com o mundo da imaginação, por meio de livros. É também um grande promotor da 

integração familiar, uma vez que as crianças necessitam que um adulto realize a leitura da história 

para elas. 

 
 

OBJETIVOS 

 
● Criar o hábito de leitura. 

 
● Valorizar os momentos em família. 

 
● Proporcionar a troca de informações e interações entre as crianças. 

 
● Desenvolver a capacidade de escutar, imaginar e criar. 

 
● Compreender que os livros possuem autor, ilustrador e capa. 

 
● Desenvolver a oralidade. 
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PRINCIPAIS AÇÕES 

 
Semanalmente, no planejamento constarão histórias para as crianças assistirem. 

 
Criação de uma biblioteca virtual para cada turma, com livros previamente selecionados 

pelo professor. 

O professor incentivará as crianças a procurarem a biblioteca virtual para lerem um livro 

junto com a família. 

Nos sábados letivos ocorrerá a culminância do projeto leitura, por meio de devolutivas das 

leituras sugeridas pelo professor. 

Durante os encontros virtuais as crianças serão selecionadas para recontarem a história 

lida para a turma. 

 

RESPONSÁVEIS 

 
Professores – preparação do projeto 

Famílias e crianças – execução do projeto 

 
DURAÇÃO 

 
O projeto acontecerá semanalmente, ao longo de todo o ano letivo. 

 

 
AVALIAÇÃO 

 
Ocorrerá nos encontros virtuais por meio de conversas e pelo retorno do que foi proposto 

durante o ensino remoto. O Projeto Leitura foi adaptado durante a pandemia. Ressaltamos que 

após o término do atendimento virtual, os professores adaptarão o projeto para atender as crianças 

de forma presencial. 

 

PROJETO EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 
APRESENTAÇÃO 

 
O trabalho com Educação Financeira na Educação Infantil tem a intenção de aproximar a 

criança de todo o processo que envolve o dinheiro: sua utilidade, comportamentos positivos e 
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negativos em relação aos gastos, diferenciar prioridades de supérfluos, compreender o uso do 

dinheiro dentro de sua própria casa, tudo isso, claro, dentro dos limites de compreensão para essa 

faixa etária. 

No Brasil é muito escasso e incompleto o estudo da educação financeira em toda a vida 

escolar, desencadeando grandes problemas nacionais econômicos. Levando em consideração 

que muitos ensinamentos que recebemos na infância nos acompanham por toda a vida, a 

educação financeira na educação infantil se torna uma estratégia de adquirir maior familiaridade 

ao assunto abordado e ansiamos que, quando adultos, nossas crianças se tornem independentes 

financeiramente e tenham uma relação saudável com suas finanças. 

Álvaro Modernell, autor especialista em educação financeira, conceitua educação financeira 

de duas maneiras: conceito geral: é um conjunto amplo de orientações e esclarecimentos sobre 

posturas e atividades adequadas no planejamento e uso de recursos financeiros pessoais e, 

conceito para crianças: são dicas para ajudar as crianças a lidar com o dinheiro, agora e no futuro. 

Quando a criança tem o contato com cédulas e diferentes moedas isso contribui para a 

internalização dos conceitos matemáticos de preço, valor, real, centavo e comparações, além de 

interpretar o mundo à sua volta. 

A vivência de atitudes como comprar, escolher, comparar, economizar e priorizar de acordo 

com a necessidade e distinguindo o que é supérfluo e essencial para uma gestãointeligente e uma 

cultura de planejamento. 

O Projeto Educação Financeira também perpassa o incentivo à contribuição da Associação 

de Pais e Mestres (APM), que reforça a necessidade financeira nos âmbitos de benfeitorias na 

escola, visando um maior aproveitamento das crianças do ambiente escolar, trazendo inovações 

para o nosso espaço. 

 
 

CONTEXTO ATUAL DE ENSINO REMOTO 

 
No âmbito de pandemia e ensino remoto, o nosso foco principal é na educação financeira 

dentro de casa, orientando para que as famílias possam acompanhar e despertar o interesse das 

crianças, vivenciando momentos reais de lidar com o dinheiro, e a confecção de um 
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cofrinho, incentivando o hábito de fazer reservas financeiras, investir, poupar e conquistar, 

visando uma vida sustentável. 

OBJETIVOS: 

 
  Aprender a utilização dos conceitos básicos de quantidade, tempo e noções 

matemáticas; 

  Conhecer as fontes do dinheiro (trabalho assalariado - físico ou mental, permutas, 

empreendedorismo e investimentos) Estimar soluções para situações-problema, 

envolvendo valores, do nosso cotidiano; 

 Ampliar a linguagem e o pensamento; 

 Incentivar o raciocínio lógico; 

 Conhecer a história dos cofres de porquinho (Programa Turma da Bolsa- 

Bovespa); 

 Estimular a imaginação e criatividade; 

 Desenvolver o conceito e a finalidade de poupar; 

 Identificar o que é importante e o que é supérfluo para cada um; 

 Desenvolver um olhar sustentável para as coisas a nossa volta, valorizar e cuidar. 

 Reforçar alguns princípios necessários, como: as coisas mais valiosas da vida 

nãosão conquistadas através do dinheiro. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: 
 

O eu, o outro e o nós; 
 

Traços, sons, cores e formas; 
 

Escuta, fala, pensamento e imaginação; 
 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

 
PRINCIPAIS AÇÕES 

 
O Projeto se iniciará com momentos de reflexão para que a aprendizagem ocorra de 

maneira lúdica e prazerosa. Será dividido em: um mercadinho utilizando embalagens 

recicláveis solicitadas as famílias previamente; recicláveis separados pelas crianças e suas 

famílias para incentivá-las a economizarem. 
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CRONOGRAMA 

 
Ocorrerá a partir do mês de julho e será concluído no final do ano letivo de 2021. 

 

 
RESPONSÁVEIS 

 
Famílias, professores do jardim de Infância, direção e coordenadora. 

 

 
AVALIAÇÃO 

 
Será feita por meio da observação e acompanhamento do projeto com asfamílias à 

medida que o realizaremos, sempre voltando aos objetivos estabelecidos anteriormente. 

Quando houver o retorno presencial das aulas, iremos dar continuidade ao projeto e adequá- 

lo se necessário. 

 

PROJETO PLENARINHA: Musicalidade das infâncias – de cá, de lá, de todo lugar. 

 
APRESENTAÇÃO 

 
A IX Plenarinha – Musicalidade das Infâncias: de cá, de lá, de todo lugar – nos 

convida a desenvolver nossa consciência musical, a imaginar e criar possibilidades para 

propiciar às crianças momentos que tenham significado e que estejam repletos de 

musicalidade. 

A realização das atividades integradas é direcionada com o objetivo de contemplar os 

seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: brincar, conviver, participar, explorar, 

expressar e conhecer-se. Além de transitar pelos cinco campos de experiências: 1) Eu, o outro 

e o nós; 2) Corpo, gestos e movimentos; 3) Traços, sons, cores e formas; 4) Escuta,fala, 

pensamento e imaginação; 5) Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Todos 

definidos na BNCC (2017) e no Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

(2018, 2ª ed.). 

A música, enquanto arte, deve ser compreendida sob o mesmo prisma da educação 

das emoções, levando em consideração a particularidade de cada criança ao sentir, expressar, 

imaginar e criar. É preciso propor às crianças o exercício de seus Direitos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento, também, em relação às experiências sonoro-musicais. Brinquedos e objetos 

como tampas, chaves, gravetos, sementes, folhas e tantos outros,despertam a imaginação 

infantil ao serem combinados às estruturas musicais já vivenciadas 
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pelas crianças. Essa mistura de objetos com diferentes possibilidades de sons, ao serem 

organizados intencionalmente pela professora ou professor pedagogo, promove experiência 

estética musical e possibilitam a expressão criadora das crianças na atividade. 

 
 

OBJETIVOS 

 

emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música, entre 

outros. 
 

des artísticas 

como dança, teatro e música. 

 

musicais (música folclórica, erudita, popular, dentre outros) do contexto da criança, sejafamiliar, 

comunitário e/ou da instituição educacional, identificando livremente algumas diferenças 

existentes entre eles. 
 

Cantar de modo livre e direcionado, em variados momentos do cotidiano, 

observando a maneira mais confortável de cantar, de acordo com sua voz (adequação do tom 

da música). 
 

Confeccionar instrumentos e objetos sonoros com materiais reaproveitáveis, 

utilizando-os para acompanhar músicas cantadas e pequenas composições autorais individuais 

ou coletivas (chocalhos com vasilhames, grãos e miçangas, clavas com pedaçosde cabo de 

vassoura, tambores com potes e caixas diversos, dentre outros). 

 

Organizar a pulsação rítmica para acompanhar músicas cantadas, utilizando 

instrumentos musicais convencionais ou instrumentos confeccionados com materiais 

reaproveitáveis. 

 

Participar de atividades com músicas usadas como fundo para a formação de 

repertório de memória e realização de trabalho corporal livre e direcionado. 

 

sons e músicas de diversos estilos e culturas. 
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PRINCIPAIS AÇÕES 

 
A escolha do tema da IX Plenarinha, de 2020, “Musicalidade das Infâncias: de cá, de 

lá, de todo lugar”, ocorreu por meio de uma consulta participativa às crianças. Essa temática 

contempla o determinado no Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

–que considera a intencionalidade educativa do desenvolvimento integral das potencialidades 

das crianças, em relação à capacidade de ouvir atentamente os sons; de explorar os sons do 

próprio corpo e dos mais diversos materiais existentes, sejam eles instrumentos musicais 

convencionais ou não; ampliar o repertório; desenvolver o respeito a cultura musical de 

diferentes grupos sociais, ouvir as músicas que fazem parte das experiências de outras 

crianças, comunidades, povos, nações, exercitando o respeito e empatia, entre outras 

possibilidades, integrantes dos cinco Campos de Experiências. 

A organização do espaço educativo repleto de música é fundamental, pois a 

experiência musical é base para o desenvolvimento da consciência da musicalidade. E não só 

como ouvintes, mas, sobretudo, de experiências que envolvam a experimentação, a criação, a 

escuta atenta, enfim, atividades que possibilitem a expressão de sua musicalidade. Acima de 

tudo, a atividade musical educativa, deve permitir uma experiência musical carregada de afetos, 

alegria e brincadeiras. 

A maneira mais concreta de desenvolver essa função da música, enquanto forma de 

equilíbrio das emoções, é organizar o espaço educativo musical com atividades que 

possibilitem experiências musicais no dia a dia da escola da infância. Podendo ser realizadas: 

 Rodas com cirandas, batuques, brincadeiras cantadas, danças, jogos musicais, 

sempre experimentando uma diversidade de estilos musicais de nossa cultura e também de 

outros lugares do mundo. 

 Cabe à professora ou ao professor pedagogo aguçar sua escuta para auxiliar na 

extensão das atividades e organizar a forma intencional de trabalho com a música, propiciando 

vivência artística no espaço educativo. Essa investigação pode se dar por meiode filmes, 

vídeos, livros e, também, envolvendo as famílias. 

 Realizar atividades musicais educativas com objetos comuns que não tragam risco à 

integridade física das crianças, como baldinhos de plástico, copinhos de metal, colheres de pau, 

panelas, latas de leite, lenços coloridos, enfim, uma grande variedade de objetos do dia adia, 

preparar chocalhos em garrafas plásticas utilizando diferentes materiais alternativos que 
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despertam a imaginação infantil ao serem combinados às estruturas musicais já vivenciadas 

pelas crianças. 

 Na organização do espaço educativo podemos trabalhar a contação de histórias 

inserindo canções conhecidas ou inventadas pelas próprias crianças. 

 No teatro, podemos trabalhar peças em que a música faça parte do enredo em que 

as crianças sejam protagonistas participando ativamente, cantando, batucando no corpo, 

percutindo objetos, enfim, criando a trilha sonora musical do tema. 

 Nas artes visuais, sonorizar imagens de paisagens do campo, da cidade, da escola, 

da casa e entre outros. 

 Ouvir uma música e representá-la por meio de desenhos ou pinturas no papel. 

 
 Na dança, ouvir e desenhar a música com o movimento do corpo no ar. É 

interessante, nesse contexto, trabalhar trechos musicais curtos, com diferentes texturas, ritmos, 

melodias, intensidades e andamentos. 

 Criar instrumentos musicais, possibilitando às crianças experimentarem suas 

próprias criações e, solicitando que inventem nomes para os instrumentos que criaram. 

Posteriormente, realizar uma exposição com os instrumentos musicais criados pelas crianças, 

bem como, com apresentações em que esses mesmos instrumentos serão tocados pelas 

próprias crianças. 

 A comunidade escolar contará com a participação das famílias das crianças ou outros 

participantes que desenvolvem alguma atividade como, por exemplo, tocar algum instrumento 

musical, que pode ser compartilhado no contexto da escola da infância para pesquisa ou 

acompanhamento de atividades. 

 Outra proposta é que as crianças conheçam, ouçam e toquem os instrumentos 

musicais de origem indígena, africano, portuguesa, afro-brasileira, entre outras. Experimentar, 

brincar, criar e tocar em conjunto, explorando diversas possibilidades sonoro-musicais. 

Sugestões de instrumentos: reco-reco, chocalhos, tambores, flauta, pandeiros, violão, 

matracas, entre outros. A professora ou professor pode gravar essas produções e compartilhar 

com as crianças. 
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 Permitir que as crianças ouçam músicas ao seu modo, de maneira prazerosa e 

próxima de seu cotidiano. Depois da escuta, convidar as crianças a expressarem o que 

sentiram, quais foram as emoções que emergiram durante a escuta da música. 

 Possibilitar experiências sonoro-musicais no contato com a natureza; disponibilizar 

espaço e tempo suficiente para as crianças realizarem pesquisas sonoras no próprio corpo, 

explorando as possibilidades. 

 Ampliar a exploração de diferentes objetos, não se restringindo apenas ao uso de 

instrumentos musicais convencionais. A partir desse momento, outras atividades podem ser 

realizadas, como por exemplo, cantar as músicas acompanhadas por percussão corporal ou 

por instrumentos musicais convencionais ou não, cantar as músicas em diferentes ritmos, fazer 

paródias a partir das músicas compartilhadas, entre outras possibilidades. 

 Promover exposições de objetos sonoros e materiais confeccionados, com troca de 

experiências entre as turmas do contexto de educação coletiva e realizar festivais musicais; 

saraus musicais com a participação de convidados e familiares. 

 É importante que as crianças tenham sempre espaço para falar sobre como foi o 

processo de criação, comentar a produção dos colegas, dar sugestões e avaliar as atividades. 

 
 

PARTICIPANTES 

 
O fortalecimento entre a família e a escola será beneficiado com a participação 

conjunta para o processo de aprendizagem e o desenvolvimento integral da criança. 

 

CRONOGRAMA 

 
O projeto acontecerá até novembro de 2021, tendo duas etapas: a realização do 

projeto a e culminância. 

 

AVALIAÇÃO 

 
A avaliação será feita ao longo de todo projeto de forma processual e contínua, por 

meio de observações diárias, de registros das conversas para melhor conhecimento do 

desenvolvimento, das vivências e experiências das crianças. Observação do comportamentoda 

criança, no que se refere às habilidades sociais e à compreensão de comandos simples e 

do aprimoramento e a aquisição das habilidades e competências previstas pelos objetivos. 
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Devido à pandemia do COVID-19 o tema da Plenarinha será trabalhado dentro da 

reorganização do atendimento remoto/presencial. De uma maneira simplificada, daremos 

andamento a esse importante projeto, com o apoio e acompanhamento das famílias. 

Acreditamos ser possível realizar diversas das ações propostas aqui, respeitando as limitações 

impostas a cada família. 

 
 

PROJETO TRANSIÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
APRESENTAÇÃO 

 
O Projeto transição visa promover ações pedagógicas cuidadosas, com olhar e escuta 

sensível, para o acolhimento e inserção das crianças em diferentes ambientes físicos e sociais 

promovendo o bem estar da criança, quanto à sua proteção e segurança, possibilitando o seu 

desenvolvimento multilateral. Consiste em preparar emocionalmente a criança do segundo 

período da Educação Infantil para ingressar no primeiro ano do Ensino Fundamental, suavizando 

os possíveis impactos da mudança. As crianças dos primeiros períodos também fazem parte 

desse projeto que se preocupa em apresentar carinhosamente a etapa seguinte de seu 

aprendizado: a turminha do segundo período. 

Essas mudanças pelas quais a criança perpassa são inevitáveis e necessárias; elas 

podem ter um caráter de passagem ou de ruptura, a depender da forma como são conduzidas. 

Aos adultos cabe um olhar cuidadoso e uma postura afável sobre os processos vivenciados pela 

criança, criando estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição. 

Durante a inserção inicial na escolarização formal, as instituições de Educação Infantil 

devem favorecer um ambiente físico e social onde as crianças se sintam protegidas e acolhidas, 

ao mesmo tempo seguras para arriscar e vencer desafios. De acordo com o RCNEI (1998), quanto 

mais rico e desafiador for esse ambiente, mais possibilitará a ampliação deconhecimento acerca 

de si, do outro e do meio em que vivem, facilitando assim sua inserção e gosto pela escola. Para 

tanto, deve haver um trabalho em conjunto entre a escola, família e comunidade. 

 

OBJETIVOS 
 

Conhecer a nova escola; 
 

Afirmar que a Educação Infantil não tem como intuito primeiro preparar crianças 

para o Ensino Fundamental; 
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Preparar a criança para o novo espaço de convivência; 
 

Preparar as crianças do ensino fundamental para receberem os novos colegas; 
 

Promover situações de convivência dos primeiros com os segundos períodos 

dentro e fora de sala; 

 

Conhecer as semelhanças e diferenças na rotina e no trabalho dos dois períodos 

do jardim; 
 

Sentar-se lado a lado profissionais das duas etapas para que, juntos, pensem e 

reflitam sobre o que têm feito e o que ainda não conseguiram fazer; 

 

Elaborar juntos atividades de acolhimento e inserção para as crianças que estão 

saindo da Educação Infantil. 

 
 

PRINCIPAIS AÇÕES 

 
Organizar reuniões que propiciem momentos de reflexão acerca da nova etapa para 

que, juntos, os profissionais possam elaborar atividades que tornem essa ruptura menos 

traumática. Organizar em conjunto visitas pedagógicas e lúdicas entre as crianças da educação 

infantil e as crianças do ensino fundamental da Escola Classe 102 Sul, para que o novo espaço 

se torne um ambiente de interação, bem como organizar visitas dos primeiros períodos nas 

turmas de segundos períodos, proporcionando momentos lúdicos coletivos. Possibilitar 

intercâmbio entre as escolas sobre as experiências vividas pelas crianças que estudaram no JI 

e que hoje se encontram na EC 102 Sul. 

 
 

CRONOGRAMA 

 
Ocorrerá durante o segundo semestre de 2021. 

 
RESPONSÁVEIS Professores dos primeiros e segundos períodos do Jardim de Infância, 

professores alfabetizadores da Escola Classe, direção de ambas escolas e respectivos 

coordenadores. 
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AVALIAÇÃO 

 
Realização de um breve acompanhamento das crianças que foram para EC 102, para 

verificar se o projeto transição realizado no ano anterior contemplou às necessidades das 

crianças. Este projeto deverá ser revisto no segundo semestre de 2021, pois ainda não tivemos 

a prática do ensino híbrido para realizar os devidos ajustes. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional 

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

CRE: Plano Piloto Escola: Jardim de Infância 102 Sul 
 

Pedagogo(a) Orientador(a) Educacional: Ana Beatriz Alvarez Pereira da Cunha 
 

Matrícula: 212.378-9 
 

Turno: Matutino/Vespertino 
 

Etapa/Modalidade de Escolarização Ofertada: Educação Infantil 
 

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 Política Pedagógica - PPP 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 

 Análise da realidade; 

 Planejamento coletivo; 

 Intervenção e acompanhamento; 

 Apoio Pedagógico individual; 
 Ação Pedagógica no coletivo; 

 Ações educativas individuais e coletivas; 

 Integração família-escola; 

 Ação pedagógica individualizada; 

 Rede de proteção social e rede interna. 

• Acolhimento e inserção da criança ao ambiente escolar, principalmente no contexto de continuidade da pandemia. 
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· 
 

• Conhecimento do corpo, em seus aspectos psicomotor, sensorial, afetivo e emocional. 
 

• Transição da criança para a próxima etapa de ensino. 
 

• Assessoria pedagógica ao Corpo Docente e Equipe Gestora. 
 

• Auxílio no desenvolvimento das habilidades Socioemocionais. 
 

• Desenvolvimento de limites. 
 

• Orientação, Prevenção e Combate à violência e ao abuso sexual. 
 

• Diálogo e sensibilidade às questões familiares. 
 

• Educação Inclusiva na perspectiva da Educação Especial, da diversidade e dos direitos humanos. 
 

• Outros temas que julgar pertinentes. 

 

 

 
TEMÁTICA: 

SOE em 

Sala de Aula 

(Aula Quinzenal) 

Fundamentação Curricular  

 
Estratégias Pedagógicas 

 

 
Eixo de ação 

 

Período 

de 

Execução 

Ed. em 

Cidadania 

DH 

Ed. em 

Diversidade 

Ed. em 

Sustentabilidade 

   
 
 

X 

Vídeo sobre Higiene Pessoal - 

como deve usar cada objeto 
 

(Avaliação: Plano de aula com 

atividade e Postagem da 

Atividade na Plataforma) 

Ação junto aos 

estudantes com 

auxílio dos 

Responsáveis 

Primeiro 

Semestre 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 Vídeo: Cuidado com o corpo – 

Maio Laranja: Dia de Combate ao 

Abuso e à Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes 
 

Jogo do Semáforo do Toque 
 

(Avaliação: Plano de aula com 

atividade e Postagem da Atividade 

na Plataforma) 

Ação junto aos 

estudantes com 

auxílio dos 

Responsáveis 

Mês de 

Maio 

 

X 
 

X 
 

X 
Grande projeto trabalhando com 

Emoções e Sentimentos - Dra. Do 

Coração. A médica que ajuda a 

Ação junto aos 

estudantes 

Ao longo 

do Ano 
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   falar do que estamos sentindo. 

Ansiedade, Medo, Raiva, Alegria, 

Tristeza, Nojo, Amor, etc. 

(Avaliação: Plano de aula com 

atividade e Postagem da Atividade 

na Plataforma) 

  

 

 
TEMÁTICA: 

SOE em 

Sala de Aula 

(Aula Quinzenal) 

Fundamentação Curricular  

 
Estratégias Pedagógicas 

 

 
Eixo de ação 

 

Período de 

Execução 
Ed. em 

Cidadania 

DH 

Ed. em 

Diversidade 

Ed. em 

Sustentabilidade 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 Produção de vídeos e jogos, que 

possibilitem trabalhar de forma 

integral o desenvolvimento da 

criança mediante vivências que 

estimulem a construção da sua 

autonomia, a criticidade e a sua 

participação, ampliando, assim, 

suas possibilidades de interagir 

no meio escolar e social. 

(Avaliação: Plano de aula com 

atividade e Postagem da 

Atividade na Plataforma) 

Ação junto aos 

estudantes 

Ao longo 

do Ano 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

Tema: Memórias Afetivas e 

Arraiá em Casa. Produção de 

jogo junino, comida junina e 

decoração junina. Terminando 

com um Arraiá em Casa. 

(Avaliação: Plano de aula com 

atividade e Postagem da 

Atividade na Plataforma) 

Ação junto aos 

estudantes e 

responsáveis 

Mês de 

Junho e 

Julho 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

Elaboração de atividades que 

trabalhem datas comemorativas 

de forma a proporcionar um 

momento de memória afetiva 

em família. (Avaliação: Plano de 

aula com atividade e Postagem 

da Atividade na Plataforma) 

Ação junto aos 

estudantes e às 

famílias 

Ao longo 

do Ano 
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TEMÁTICA: 
CAFÉ COM SOE 

 

(MENSAL) 

Fundamentação Curricular  

 
Estratégias Pedagógicas 

 

 
Eixo de ação 

 

Período de 

Execução 
Ed. em 

Cidadania 

DH 

Ed. em 

Diversidade 

Ed. em 

Sustentabilidade 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

Acolhimento afetivo Via Meet 

para trabalhar com o grupo 

docente e Equipe Gestora, 

suas necessidades e demandas 

com estratégias reflexivas 

diante de suas ações como 

indivíduos e docentes. 

Entendendo o momento e 

acolhendo de forma afetiva. 

Ação junto aos 

Docentes e 

Equipe Gestora 

Ao longo 

do Ano 
 

1 vez ao 

mês 

 

TEMÁTICA: 
PENSANDO JUNTOS 

 

(Mensal) 

Fundamentação Curricular  

 
Estratégias Pedagógicas 

 

 
Eixo de ação 

 

Período de 

Execução 
Ed. em 

Cidadania 

DH 

Ed. em 

Diversidade 

Ed. em 

Sustentabilidade 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

Encontros Via Meet através 

das Rodas de conversa com os 

responsáveis para atender 

suas demandas e 

necessidades. E todas as 

necessidades importantes 

pontuar para melhor 

desenvolvimento dos filhos na 

Educação Infantil. 
 

Podem ser feitas através de 

reflexões a partir de filmes, 

vídeos, textos. 

Ação junto aos 

responsáveis 

Ao longo 

do Ano 

TEMÁTICA: ACOLHIMENTO 

Fundamentação Curricular  

 
Estratégias Pedagógicas 

 

 
Eixo de ação 

 
Período de 

Execução 
 

Ed. em 

Cidadania 

Ed. em 
 

Diversidade 

Ed. em 
 

Sustentabilidade 
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DH      

 
X 

  
X 

Participar e acolher as famílias 

nas reuniões de pais via 

Google Meet. 

Ação junto aos 

docentes e 

responsáveis 

À cada 

bimestre 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 Preencher as fichas individuais 

de atendimento para cada 

estudante, com as 

especificidades e os 

encaminhamentos registrando 

todos os ocorridos. 

Ações 

Institucionais 

Ao longo 

do ano 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 Auxiliar a equipe de 

professores nas estratégias 

sócio-emocionais para os 

encontros virtuais, quando 

necessário. 

Ações junto aos 

professores e 

estudantes 

Ao longo 

do ano 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 Atendimentos individuais das 

famílias para identificação das 

causas que interferem no 

processo de aprendizagem da 

criança. 

Ação junto às 

famílias 

Ao longo 

do ano 

TEMÁTICA: AUTONOMIA 

Fundamentação Curricular  

 
Estratégias Pedagógicas 

 

 
Eixo de ação 

 

Período de 

Execução 
Ed. em 

Cidadania 

DH 

Ed. em 

Diversidade 

Ed. em 

Sustentabilidade 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Integrar e participar Lives e 

Palestras que Abordem a 

Prática da Orientação 

Educacional; podendo assim, 

partilhar um pouco da minha 

vivência. 

Ação em rede 
 

Ação 

Institucional 
 

Ação junto à 

comunidade 

Ao longo 

do Ano 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

Alimentar o Instagram da 

Escola com atividades do SOE 

e dos Professores, podendo 

assim divulgar amplamente o 

trabalho desenvolvido por 

todos os profissionais da 

Ação em Rede, 

Institucional, 

Junto à 

comunidade; 
 

com Docentes, 

Ao longo 

do Ano 
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   escola. Famílias e 

Estudantes 

 

 
 

X 

 
 

X 

 Estudo e análise dos 

documentos que normatizam 

e orientam o trabalho 

pedagógico e a OE, no 

contexto da pandemia. 

Ação 

Institucional, em 

Rede. 

Ao longo 

do Ano 

 
X 

  
X 

Estabelecimento da 

comunicação virtual ativa e 

atualizada com a comunidade 

escolar. 

Ação em 

comunidaade 

Ao longo 

do Ano 

 
 

X 

 
 

X 

 Participação nos encontros de 

articulação pedagógica (EAP) 

dos orientadores educacionais 

da CRE PP; bem como nos 

encontros promovidos pela 

GOE. 

Ação 

Institucional, em 

Rede e com 

Orientadores 

Educacionais. 

Ao longo 

do Ano 

 
 

 
X 

  
 

 
X 

Procedimentos de 

encaminhamentos e/ou 

devolutivas  e 

acompanhamento dos casos. 

Ação 

Institucional, em 

rede. 
 

Ação junto às 

famílias, 

docentes e 

estudantes 

Ao longo 

do Ano 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 Trabalhar com as famílias a 

rotina diária dos estudantes 

por meio de textos 

informativos, mensagens, 

formulários e ligações 

telefônicas, vídeos, durante o 

ensino remoto. 

Ação junto aos 

responsáveis 

Ao longo 

do ano 

 

 
X 

 

 
X 

 Assessorar e observar o 

movimento dos estudantes na 

busca da autonomia durante o 

ensino remoto. 

Ação junto aos 

docentes, 

responsáveis 
 

à Equipe Gestora 

e estudantes 

Ao Longo 

do ano 

X X X 
Vídeo: Netiqueta. Como se 

comportar nos encontros 

Ação junto aos 

docentes, 

responsáveis e 

Mês de 

Março 
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   Virtuais estudantes  

 

X 

 

X 

 

X 

Orientar as famílias e os 

estudantes, através de textos e 

vídeos sobre como se portar 

nos encontros virtuais 

Ação junto aos 

docentes, 

responsáveis e 

estudantes 

Ao Longo 

do ano, 

caso seja 

necessário. 

 
X 

 
X 

 
X 

Participação no curso do 

Ministério Público: Mediação 

de Conflitos 

Ação junto aos 

orientadores, 

institucional e 

rede 

Junho à 

setembro 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

Orientar as famílias, com 

textos e vídeos, sobre a 

necessidade e importância 

dos estudantes realizarem 

suas atividades sozinhos, sem 

a família realizá-las. 

Ação junto aos 

docentes e aos 

responsáveis. 

Ao Longo 

do ano, 

caso seja 

necessário. 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 Participar do Conselho de 

Classe colaborando com os 

professores, por meio dos 

encontros virtuais e ligações 

para às famílias, nos 

encaminhamentos e 

acompanhamentos dos 

estudantes que necessitam de 

apoio neste momento. 

Ação junto aos 

docentes, 

estudantes e 

equipe gestora 

Ao Longo 

do ano 

TEMÁTICA: SOCIOEMOCIONAL 

Fundamentação Curricular  

 
Estratégias Pedagógicas 

 

 
Eixo de ação 

 

Período de 

Execução 
Ed. em 

Cidadania 

DH 

Ed. em 

Diversidade 

Ed. em 

Sustentabilidade 

   
 

X 

Aniversariantes Virtual (envio 

cartão via whatsapp e 

Plataforma). Quando montamos 

os kits Pedagógicos, incluí o 

pirulito e os cartões impressos. 

Ação junto aos 

estudantes e 

responsáveis 

Ao longo 

do ano 

 
X 

 
X 

 Atendimento individual à 

equipe docente em demandas 

específicas por meio da escuta 

Ação junto aos 

Docentes e 

Equipe Gestora 

Ao longo 

do Ano, 

toda vez 
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   sensível, diálogo 

problematizador e 

encaminhamentos pertinentes. 

 que for 

necessário. 

 
 

X 

 
 

X 

 Participar do encontro virtual 

dos professores com os 

estudantes para observar e 

interagir em seus aspectos 

emocionais 

Ações junto aos 

professores e 

estudantes 

 

 
Ao longo 

do ano 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 Auxiliar os docentes nas 

questões comportamentais dos 

estudantes sugerindo textos, 

vídeos, brincadeiras (suporte 

pedagógico) para os encontros 

virtuais 

Ações junto aos 

professores e 

estudantes 

Ao longo 

do ano 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Mediação de situações de 

conflito como estratégia 

pedagógica de prevenção e 

enfrentamento à violência. 

Ações junto aos 

professores e 

estudantes 

Ao longo 

do ano 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

● Através da observação nas aulas síncronas; 

● pelas devolutiva dos professores, 
● com a participação dos estudantes nas aulas quinzenais do SOE e as postagens das mesma na plataforma 

Googleclass; 
● nos atendimento aos responsáveis por solicitação dos professores; equipe gestora ou por solicitação própria; 
● na participação dos responsáveis no Projeto Mensal : Pensando Juntos; 
● no acolhimento e suporte aos professores e equipe gestora no Projeto: Café com Soe - Coletiva mensalmente; 
● na condução do conselho de classe e quais foram as ações do SOE que surtiram efeito e quais ações futuras 

precisam ser feitas. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO PLANO PILOTO 

 

 
 
 
 
 
 

Plano de Ação 
 
 
 

 

Ensino Presencial Mediado por Tecnologia 

Jardim de Infância 102Sul 

 
 
 
 
 
 
 

 
Brasília – 2021 
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IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR 

Governador do Distrito Federal 

 
 
 
 
 
 
 

HÉLVIA PARANAGUÁ 

Secretária de Educação 

 
 
 
 
 
 
 

SANDRA CRISTINA DE BRITO 
Coordenador da Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro 

 
 
 
 
 
 
 

PAOLA SELVA BUENO 
Diretora do Jardim de Infância 102 Sul 

 
 
 
 

 
ANAHI DOEDERLEIN PIMENTEL 

Vice-diretora do Jardim de Infância 102 Sul 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 
 

 Denominação

Jardim de Infância 102 Sul 

 
 

 CNPJ 

00.472.670/0001-00

 
 Endereço

SQS 102 – Área especial. CEP: 70330-000 

 
 

 Telefone

3901-1535 / 99420-9931 

 
 

 E-mail 

Jardimdeinfancia102sul@gmail.com

 

 Vínculo Institucional 

GDF/SEEDF/CREPP

 
 Turno de funcionamento 

Diurno

 
 Etapa ofertada 

Educação infantil

 
 Número de estudantes 

150

 
 Chefe de secretaria 

Júlio César Machado

 
 Coordenação pedagógica 

Carla Barbosa de Abreu Ribeiro

 
 Corpo docente

mailto:Jardimdeinfancia102sul@gmail.com
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Matutino: 

1º A: Jade de Paula Barbosa 

1º B: Wanessa Pereira de Sousa 

2º A: Eunice de Souza Leite 

2º B: Quéren-Hapuque Silva de Sena 

 
 

Vespertino: 

1º C: Solange Francisca Maia 

1º D: Micaela de Oliveira da Silva 

2º C: Trícia Marinho Gomes 

2º D: Natalia Moreira Naves 

 
 

 Orientadora educacional: 

Ana Beatriz Alvarez Pereira

 
 Agentes de educação 

Vigias:

Abrão Pereira Filho 

Agnaldo Ferreira de Azevedo 

Antônio Sales Irmão 

Januário Dias de Araújo 

Serviços gerais: 

Edilane Martins de Jesus 

Janaína Fernandes Linhares 

Maria Albetiza da Costa 

 
Merendeira: 

 
 

Maria de Fátima da Silva Brito 

Maria de Deus Craveiro da Rocha 

 
Agentes de portaria: 

 
 

Maria de Deus Craveiro da Rocha 

Maria de Jesus Ferreira 
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ACOLHIMENTO NO ENSINO PRESENCIAL MEDIADO POR TECNOLOGIA 

 
 

A pandemia mundial que teve início em 11 de março de 2020 trouxe para as nossas vidas novos 

desafios e um novo olhar à saúde de todos e a garantia do direito à educação. Até os dias atuais, 

desde o início da pandemia, a equipe gestora trabalhou arduamente para garantir que as aulas 

remotas ocorressem da melhor maneira possível, com o compromisso da qualidade e o maior 

alcance em relação às famílias. 

Com os esforços do Governo do GDF e da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

– SEEDF para imunizar todos os servidores e funcionários da educação com as vacinas contra a 

covid-19, os mesmos repensaram o formato das aulas remotas baseados nos ônus e bônus em 

relação às crianças estarem tanto tempo longe do ambiente escolar. Foi deferido então, que no 

segundo semestre letivo de 2021 teremos o ensino presencial mediado por tecnologia, retorno 

fundamentado e estruturado nos parâmetros essenciais biossegurança e garantias das 

aprendizagens. 

Pensando na disseminação do coronavírus e no retorno presencial mediado por tecnologia,  

apresentaremos nesse plano de ação as estratégias e organizações voltadas à prevenção no 

ambiente escolar, obedecendo normas seguras para todos, buscando promover um acolhimento 

seguro e afetivo às crianças e suas famílias, respeitando o momento atual que estamos vivendo e a 

realidade da nossa comunidade escolar. 

Esse plano de ação foi baseado nas ações e documentos oficiais publicados pelo Governo do 

Distrito Federal, nas orientações para a retomada das atividades presenciais e nas reuniões 

promovidas pela Secretaria de Educação e Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto. 

 
NOVO DIAGNÓSTICO DA COMUNIDADE ESCOLAR VISANDO O RETORNO EM AGOSTO. 

 
 

No final do primeiro semestre nós enviamos as famílias da nossa comunidade escolar, via 

Google forms, um formulário a respeito do retorno presencial mediado por tecnologia. Pedimos às 

famílias que respondessem em um momento tranquilo, com calma e seriedade. Das 155 famílias 

com crianças matriculadas, 121 responderam. 

As perguntas feitas aos pais/responsáveis, além da identificação da criança e o responsável que 

estava respondendo o formulário, turma e professora, foram (pergunta e resultado): 

 
 Alguém que mora na sua casa já foi contaminado pela COVID-19? 

57,9%Não e 42,1%Sim. 

 Se há alguém em sua casa que faça parte do grupo de risco, por favor, 

identifique no campo abaixo. 81 respostas, sendo que 15 respostas foram “não”. 
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 Sobre a vacina, os membros da sua família: 8,3% têm toda família vacinada 

e 91,7% já começaram a ser vacinados. 

 Você se sente seguro para mandar seu (a) filho (a) para a escola em agosto 

deste ano? 55,4%Sim e 44,6%Não. 

 Em sua opinião qual seria o formato ideal das aulas no segundo semestre? 

38% híbrido, 33,1%totalmente presencial e 28,9% totalmente on-line. 

 Para que seja possível realizar a devida higienização do ambiente escolar e 

para que a professora possa realizar o atendimento as crianças que estiverem no 

remoto, a Secretaria de Educação prevê a possibilidade da redução da carga horária 

das aulas presenciais para 3h diárias. Se as aulas presenciais tiverem a duração de 3h, 

você levará seu (a) filho (a) para a escola? 52,9%Não e 47,1%Sim. 

 Se as aulas presenciais tiverem a duração de 5h diárias, você levará seu (a) 

filho (a) para a escola? 74,4%Sim e 25,6% Não. 

 Você orienta seu (a) filho (a) sobre a importância de não compartilhar 

objetos? 

93,4%Sim e 96,6%Não. 

 A criança apresenta alguma resistência quanto ao uso da máscara? 

86%Não e 14%Sim. 

 Você orienta a criança sobre a importância do uso da máscara? 99,2%Sim 

e 0,8%Não. 

 Na aula presencial as crianças deverão trocar as máscaras. Seu (a) filho (a) 

tem o hábito de trocar a máscara? 55,4%Sim e 44,6%Não. 

 Se as aulas presenciais tiverem a duração de 5h diárias, as crianças deverão 

trocar de máscara três vezes por dia. Você tem condições de disponibilizar essa 

quantidade de máscaras para uso diário da sua criança? 89,3Sim e 10,7%Não. 

 Quando estivermos no presencial como o estudante irá para a escola? 65,3% 

de carro próprio / 7,5% de ônibus ou metrô / 14,9% de transporte escolar contratado / 

9,1% a pé / 0,8% de bicicleta / 2,4% não irá ou ainda não sabe. 

 Deixe aqui sua dúvida sobre o retorno. As perguntas foram basicamente 

sobre a vacinação dos profissionais da educação; como será o retorno híbrido (na 

época era a ideia trabalhada pela Secretaria de Educação); se será obrigatório; lanche 

das crianças; compartilhamento de brinquedos; faltas e reprovação; higienização dos 

espaços. Muitos expressaram suas angustias e medos em relação ao retorno, inclusive 

uma família pediu para voltar só quando todas as crianças estiverem vacinadas. 

 

Após a análise das respostas enviadas e da fala dos pais/responsáveis em conversas conosco 

via telefone e whatsApp, e nas reuniões realizadas escola-família, pudemos perceber que os pais 

estão receosos com o retorno, mas que darão um voto de confiança a escola nesse novo momento. 
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Por enquanto, somente três pais vieram diretamente falar conosco sobre os filhos serem do grupo 

de risco, além das crianças com necessidades educacionais especiais. 

Acreditamos na sensibilização da escola em relação às famílias para experienciar esse novo 

momento. Nossa fala com eles sempre foi acolhedora, promovendo o diálogo e desenvolvendo um 

vínculo de confiança. Em nossa última reunião colocamos a nossa posição de “pelo menos tentar, 

experimentar, dar uma chance a esse novo momento” antes de já dizer um “não de cara” sem antes 

escutar a escola e ver o que está sendo realizado. 

 
ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES 

 
 

Nossa escola tem um espaço físico reduzido, é um pequeno e lindo Jardim de Infância que 

tem sua estrutura em formato de uma colmeia. As salas não são espaçosas e pensando no 

distanciamento entre as crianças e toda a equipe da escola, ficamos felizes e seguras com a 

orientação da SEEDF de dividir a turma em dois grupos, possibilitando a convivência e a socialização 

no ambiente escolar de modo a proteger a todos. 

Rotina de prevenção da COVID-19 

 

 Usar máscara; 

 Tapetes sanitizantes; 

 Medir a temperatura; 

 Usar álcool 70%; 

 Lavatório; 

 Totem de álcool gel e de sabonete; 

 Respeitar a escala de entradas de estudantes; 

 Manter distanciamento; 

 Evitar entrada de pessoas externas à comunidade escolar; 

 Observar se alguma criança ou adulto apresenta algum sintoma que pode ser associado a 

COVID-19: febre (37,5º ou mais), tosse, coriza, dificuldade de respirar, dor de garganta. 

 
Adequação do espaço escolar 

 

 Marcações na entrada da escola; 

 Marcações nas mesas das salas e das refeições; 

 Bebedouro só para garrafas; 

 Informações/cartazes no espaço escolar com orientações; 

Protocolos de segurança 

 

 Durante o período remoto a SEEDF providenciou para a nossa escola a 

implementação totens de álcool gel e um lavatório na entrada da escola, além de tapetes 
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sanitizantes e máscaras. No espaço escolar temos figuras relacionadas aos hábitos de higiene 

e segurança para facilitar a compreensão das crianças. 

 Todos os servidores e funcionários da escola estão cientes dos protocolos de 

prevenção à COVID-19. 

 Foi feita uma grade horária dos espaços da escola, para que as turmas só entrem nos 

ambientes após a sanitização dos mesmos. Temos as salas de aula, ludoteca, sala de leitura, 

casinha de brinquedos e parquinho externo. Para que tudo ocorra da melhor maneira possível 

nós da equipe gestora nos reunimos com todos os segmentos da escola para que todos tenham 

o mesmo entendimento em relação a manutenção do ambiente escolar. 

 A temperatura de cada profissional da escola está sendo aferida e registrada quando 

chegam ao Jardim. A temperatura das crianças está sendo aferida na hora da chegada das 

mesmas, tanto no turno matutino quanto no vespertino. E também medimos a temperatura das 

demais pessoas que entram na escola (ex. encarregado da Juiz de Fora e G&E) 

 
Em relação às turmas 

 

 Cada turma será subdividida em duas. Entramos em contato com a nossa sequencial, 

Escola Classe 102 Sul, para deixarmos os irmãos (as) na mesma semana presencial para facilitar a 

dinâmica das famílias. 

 Após a divisão das turmas, separamos a “primeira metade” de todas as turmas e 

denominamos “grupo verde”; a segunda metade das turmas denominamos “grupo azul”. Assim, na 

primeira semana o grupo verde estará no presencial e o azul estará no on-line. Na semana seguinte 

acontecerá o inverso, quem estava no presencial irá para o on-line e quem estava no on-line estará 

no presencial. Dessa forma, seguiremos durante o decorrer do ano letivo ou até que venham novas 

orientações. Separamos em dois grupos, verde e azul, para facilitar a organização da escola e o 

entendimento dos pais. Fizemos um calendário informando as semanas presenciais e as semanas 

on-lines, ou seja, na primeira semana todo o Jardim atenderá presencialmente os grupos verdes e 

todas as crianças do on-line serão do grupo azul; na semana seguinte será o inverso, conforme 

exemplo abaixo. 
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 Definimos que a entrada dos primeiros e segundos períodos terá um intervalo de 10 

minutos para a entrada dos primeiros períodos a fim de evitarmos aglomeração. Refletindo na 

possibilidade dos primeiros períodos terem um pouco mais de dificuldade de adaptação, colocamos 

a entrada dos segundos períodos como a primeira entrada. Passados os 10 minutos as crianças dos 

primeiros períodos entram na escola. 

 
 

 

Encontro Pedagógico 

Nos dias 02,03 e 04 de agosto faremos nosso encontro pedagógico. 

Receber os docentes no ambiente escolar será de extrema importância neste retorno presencial. 

Entendemos que é um momento delicado para cada uma de nossas professoras; cada uma teve uma 

experiência em relação à pandemia e cada uma tem suas angústias e dúvidas. 

Nosso intuito é que o ambiente escolar seja acolhedor, promovendo a construção de boas 

memórias afetivas tanto para as crianças e suas famílias quanto para os servidores e funcionários da 

limpeza. 

 
Chegada das crianças ao ambiente escolar 

Preparamos a escola para a retomada das aulas presenciais; cada cantinho foi planejado para 

promover a segurança e o acolhimento das crianças. 

Ao entrarem na escola terão tapetes sanitizantes, álcool 70% para as mãos e mochilas, 

lavatórios e todos deverão estra de máscara, com exceção das crianças diagnosticadas que estão 

respaldadas 

Dias 5 e 6 de agosto: Chegada das crianças de acordo com a formação dos dois grupos que 

formamos. No dia 5 de agosto, quinta-feira, estarão as crianças do grupo verde e no dia 6 de agosto 

estarão as crianças do grupo azul. 

Cada turma tem seu horário nos espaços da escola e de forma que elas não se misturem e nem 

aglomerem. 

Enfatizamos com todas as famílias a importância do cumprimento das regras e horários para 

maior segurança de todos. 

Entraremos em contato com as famílias a qualquer sinal de sintomas já que eles se confundem 

com os sintomas de gripe: coriza, febre, excesso de cansaço. Essa ação é para prevenir a possível 

contaminação entre as crianças e servidores da escola. 

Em caso de pessoas com suspeita ou diagnóstico de COVID-19 tonaremos as medidas descritas 

na Nota Técnica nº1/2020 – SES/SVS/DIVEP 
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A qualquer tempo 

Sabemos que mesmo com todos os protocolos de segurança contra a COVID-19 estamos 

sujeitos ao vírus. 

A qualquer tempo, se necessário, ajustaremos nossa rotina; seja por novas orientações vindas 

da Regional de Ensino do Plano Piloto ou devido ao surgimento de caso de COVID-19 na escola. 

 
 
 

REFERÊNCIAS: 

- DECRETO No 42.253, DE 30 DE JUNHO DE 2021 (66934133), que altera o Decreto no 41.913, 

de 19 de março de 2021; Decreto no 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, e dá outras providências. 

(Retorno às atividades presenciais - DODF Extra no 54-A, de 1o de julho de 2021.) 

- Nota Técnica no 36/2021 - SES/SVS/DIVISA/GESES (66932631), que apresenta orientações 

e medidas de prevenção contra o novo Coronavírus (Sars-Cov-2) em creches, escolas, universidades 

e faculdades, públicas e privadas do Distrito Federal. 

- Nota Técnica no 1/2020 - SES/SVS/DIVEP (66932337), que apresenta orientações na 

ocorrência de casos e surtos de covid-19 em creches, instituições de ensino, instituições de longa 

permanência, ambientes institucionais e laborais do Distrito Federal." 

- Parâmetros PARA A RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS UNIDADES 

ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL NO ANO LETIVO 2º/2021 

– SEEDF, julho de 2021. 

- Protocolos e Medidas de Biossegurança para a prevenção da COVID-19. 

- Documentos oficiais da SEEDF com orientações sobre o retorno presencial mediado por 

tecnologias. 

 
 
 
 
 
 

 

  
     


