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I – Apresentação 

 

Este documento é o Projeto Político-Pedagógico (PPP) do Jardim de Infância 114 Sul, que 

materializa o currículo e demonstra as ações para comunidade, manifestando a função social da escola, cuja 

reelaboração ocorreu coletivamente, com a participação de todos os segmentos desta instituição, 

após avaliação realizada no inicio de 2021. Sustentado legalmente desde a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases - LDB, nº 9394/96 e a Lei de Gestão Democrática, nº 4.751/2012, em consonância 

com o BNCC, com o Plano Distrital para Educacão Infantil, com o currículo em movimento e com as 

políticas educacionais vigentes e as normas e diretrizes da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal. 

Por se constituir um elemento essencial à Organização do Trabalho Pedagógico, precisa ser 

revisitado e refletido constantemente e, devido a seu caráter flexível, apresenta possibilidade de 

melhorias, durante todo o ano letivo, à medida que se fizerem necessárias, para que se possa 

cumprir os objetivos para uma proposta pedagógica de qualidade. 

Este Projeto Político-Pedagógico (PPP), foi elaborado a partir das discussões, debates e 

reflexões críticas ocorridas nas coordenações coletivas entre as gestoras, professores, servidores e 

por meio de questionário diagnóstico e encontros com a comunidade na primeira reunião de pais de 

2021, no dia 08 de março. Destacando sua atuação como escola inclusiva desde o ano de 2000, foram 

de fundamental importância para nortear o trabalho e assim como ouvir os familiares dos alunos na 

sua construção. 

As crianças colaboraram por meio de rodas de conversa, desenhos, expressando suas ideias 

e opiniões, inclusive na execução de projetos como a Plenarinha (que transforma a escuta ativa das 

crianças em contribuições para a melhoria da Primeira Infância no DF). 

Essas reflexões foram geradoras do desejo de buscar mecanismos e alternativas capazes de 

tornar esta instituição um espaço adequado à inclusão, onde a marca da solidariedade, do respeito 

e da ética sejam fundamentos essenciais na construção da cidadania, contemplando e acatando as 

identidades das crianças e das famílias, em suas diversas manifestações, sem exclusões.  

Para que estes propósitos sejam alcançados é necessário o envolvimento e a participação 

efetiva dos pais na Associação de Pais e Mestres - APM, em oficinas, festas, momentos cívicos e 

principalmente nas tomadas de decisões estabelecendo a parceria escola/comunidade. 

Pretende-se com o presente projeto que a escola seja um lugar privilegiado para o exercício da 

democracia participativa e consciente, contribuindo, assim com a construção do Brasil, como um 

país de todos, com igualdade, humanidade e justiça social. 
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II– Histórico da Unidade Escolar 

 
 

O Jardim de Infância 114 Sul foi construído com recursos do Banco do Brasil para atender a um 

número considerável de funcionários daquele banco, residentes na SQS 114. Em decorrência de tal 

iniciativa, denominou-se a princípio como Jardim de Infância do Banco do Brasil, com início das 

atividades no dia 10 de agosto de 1962. 

 

Em 14 de janeiro de 1966 foi denominado Jardim de Infância da SQS 114 e considerado 

oficialmente escola da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal. Em 1976, Jardim de Infância da 

114 Sul e no ano de 2000 foi retirada a preposição “da” ficando Jardim de Infância 114 Sul. 
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 O Jardim de Infância 114 Sul, inscrito no CNPJ n° 00.486.308/0001- 99, cujo e- mail é 

114sulcrepp@gmail.com, telefone 3901-2500, e página no Facebook pelo endereço 

www.facebook.com/JI114SUL, está edificado sobre um terreno de 1.845 m2, em meio aos blocos e 

jardins da SQS 114. A área total da edificação é de 513 m2 construídos em forma de um “T” em duas 

áreas interligadas por uma edificação aberta sobre pilares. Assim distribui-se fisicamente da seguinte 

forma: quatro salas de aula com banheiros; Sala da direção; Sala de professores; Secretaria; Sala 

de leitura e multimídia; Cantina e Refeitório; Banheiro de professores; Banheiro externo; Parque; 

Piscina; Área verde (gramado); Casinha de vivências para vida prática e Pátio coberto. Vale ressaltar 

que a quantidade de banheiros não atende às necessidades ideais para a escola, necessitando de 

um banheiro masculino para funcionários, um banheiro para a comunidade e um com acessibilidade 

para cadeirante. 

Sua primeira diretora foi a professora Tereza Pimenta Pedroso. Atualmente, tem como 

diretora a professora Valéria Gonçalves Batista Orrico e está vinculado à Coordenação Regional de 

Ensino Plano Piloto. 

 

 No ano de 2020, com a pandemia causada pelo Coronavírus, iniciou-se a partir 

da publicação da Portaria n° 132/2020 no DODF n° 108 de 09 de junho de 2020 o  ensino remoto 

mediado por tecnologia, utilizando a Plataforma Google Sala de Aula nas quartas e sextas-feiras 

(aulas assíncronas) e Google meet nas segundas, terçase quintas-feiras (aulas síncronas), que 

permanece até a presente data.     

mailto:114sulcrepp@gmail.com
http://www.facebook.com/JI114SUL
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III - Diagnóstico da Realidade Escolar 
 

Hoje, a escola atende a um quantitativo de 

139 crianças, divididas em 8 turmas. Funciona em 

dois turnos, sendo o turno matutino (7h30min 

às 12h30min) constituído por 2 turmas de 1o período 

(crianças de 4 anos) com redução inversa, sendo 

que o 1º período A  possui um aluno diagnósticado 

com TGD/TEA, no 1º período B três alunos são 

diagnosticados, 1 com DF e 2 com TGD/AUT  e 2 

turmas de 2ª Período (crianças de 5 anos) com 

redução inversa, sendo que o 2º período A tem 1 

aluno com T21/ DI e o 2° perído B tem 1 aluno 

diagnosticado com TGD/AUT. O turno vespertino 

(13h às 18h) constitui-se de 2 turmas de 1° período 

com redução inversa, sendo que o 1° período C tem 

2 alunos diagnosticados com TGD/AUT e 2 turmas de 2º período regulares. As matrículas novas são 

feitas via telefone (156) e encaminhadas pela Secretaria de Educação, que prioriza as unidades de 

vizinhança (UVIR) e unidades de trabalho (UVIRT) para os 1º e 2º períodos. 

✓ Perfil dos Professores e funcionários  

Para atender a essa demanda, a instituição conta com 23 funcionários, sendo 03 profissionais 

da área de gestão (diretora, vice-diretora e secretário), 01 coordenadora pedagógica, 01 Orientadora 

Educacional, 08 professores regentes (03 efetivos e 05 temporários), 01 professora com restrição de 

atividades e 02 readaptadas, 08 profissionais da área dos auxiliares de educação (02 porteiras, 04 

vigias, 01 merendeira e 03 profissionais da área de conservação e limpeza). Os professores que 

atendem à nossa clientela são profissionais capacitados, 4 graduados e 9 pós-graduados em 

Educação, 01 Mestre em Educação e todos em constante aperfeiçoamento. Abaixo resumo da 

formação de todos os segmentos de profissionais, sendo que 3 vigias e 1 professora não 

responderam ao questionário. 

  

Turmas Nº de 

alunos 

1º Período “A” – Matutino 12 

1º Período “B” – Matutino 15 

1º Período “C” – Vespertino 17 

1º Período “D” – Vespertino 18 

2º Período “A” – Matutino 18 

2º Período “B” – Matutino 16 

2º Período “C” – Vespertino 20 

2º Período “D” – Vespertino 22 

Total 139 
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Em pesquisa realizada com os profissionais da escola em formulário compartilhado via 

aplicativo de mensagens, construímos o seguinte perfil dos funcionários da escola: Apenas 5 

funcionários são do sexo masculino, sendo 1 secretário escolar e 4 vigias. A maior parte dos 

funcionários tem de 41 a 50 anos de idade.  32% dos funcionários moram no Plano Piloto.

 

✓ Avaliação Institucional 

Para a atualização deste PPP, consultamos a comunidade escolar via formulário eletrônico 

no final do ano de 2020, transmitido via mensagem nos grupos de aplicativo de mensagem. 

Apresentamos ainda, o PPP existente tanto nas coordenações coletivas aos professores e demais 

servidores da escola, como para os pais e/ou responsáveis em diversos momentos desse início de 

ano letivo, momentos em que pudemos, por meio da participação democrática, colher sugestões e 

incluir aspectos relevantes no âmbito desse projeto. Foram dois formulários um de avaliação 

institucional e outro de como deveria ser as aulas se continuássemos no ensino remoto devido a 

Pandemia de Coronavírus, o que realmente aconteceu. 
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A respeito das reformas que seriam necessárias na IE, recebemos 52 respostas,onde a 

maioria apontou que precisamos reformar o telhado do pátio que tem vazamento durante as chuvas, 

colocar emborrachado e cobertura no parque e reforma e construção de banheiros. 

 

 Pedimos a comunidade escolar para avaliar os materiais e recursos tais como: agenda, 

uniforme, brinquedos da casinha,brinquedos do parque, móveis das salas de aula, livros da sala de 

leitura e bilhetes informativos, a maior parte foi avaliado como muito bom ou bom e apenas o uniforme 

(2 votos) , móveis da sala de aula (1 voto), brinquedos do parque (5 votos) e bilhetes(1 voto) foram 

avaliados como regular, precisa de grandes mudanças. 

Depois pedimos à comunidade escolar que avaliasse o atendimento de cada setor da escola: 

Direção, Secretaria, Coordenação, Orientação Educacional, Professores, Portaria, Limpeza e 

conservação, Cantina e Vigias.  

A maioria respondeu que foi bem atendido por todos os setores que precisou. 4 respostas 

informaram que tiveram dificuldade em receber atendimento da Direção e Secretaria, 6 respostas 

disseram ter dificuldade em ser atendido pela Sala de Recursos (nossa escola é atendida pela Sala 
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de Recursos da EC 114 Sul), 1 resposta teve dificuldade em ser atendido pela portaria. 2 respostas 

alegam ter sido mal atendido pela Direção e 1 pela Sala de Recursos. Pedimos sugestões de como 

melhorar os serviços, dentre as sugestões de melhoria estão ampliar o horário de atendimento da 

secretaria e que os profissionais que trabalham no Jardim de Infância 114 Sul tenham perfil para 

trabalhar com Educação Infantil. 

Em relação ao ensino remoto, pensando na possibilidade, e que se concretizou no ano 

de 2021, por causa da pandemia, obtivemos as seguintes respostas: 

 

 

✓ Perfil dos alunos e famílias  

Para conhecermos melhor nossa comunidade, fizemos um formulario eletrônico, que 

repassamos nos grupos do aplicativo de mensagens e obtivemos 136 respostas e sobre o local de 

nascimento dos alunos percebemos que 88% nasceu em Brasília, 20 crianças apresentam restrições 

alimentares, sendo 3 de corantes alimentícios, 1 de medicamentos, 14 de Leite, derivados ou lactose, 

1 de frutos do mar, 1 de glutén, 1 de ovo puro, 2 de açúcar, 2 de refrigerante, 1 de amendoin e 1 de 

tomate. Em relação à alergia, 24 apresentam alergias. Sendo 1 à colírio antibiótico, 3 com dermatite 

atópica, 1 de pêlo de animais, 9 de poeira, 5 de mofo e 5 de picadas de inseto. 11 alunos apresentam 

algum problema de visão e nenhum com problema de audição. 11 alunos fazem acompanhamento 

com fonaudiólogo, 7 com piscicólogo, 10 com neuropediatra, 4 fazem terapia ocupacional, 2 com 

pneumologista, 1 com oncopediatra e neurocirurgião. 



 

 
 7 

Em relação às famílias percebemos que a maioria é cristã, 80,7%, 10 não seguem nenhuma 

religião e 7 é acredita no Espiritismo. 
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Em relação as mãe sabemos que 57,4% das mães têm de 31 até 40 anos, 28,7% têm de 21 

até 30 anos, 11,8% tem de 41 até 50 anos e 2,2 % têm até 20 anos de idade. 31% das mães trabalha 

com Administração, negócios e serviços, 24,8% está desempregada, 16% é funcionária pública, 12% 

trabalham com saúde e bem-estar, 8,8% atua com ciências sociais e humanas, 2,4% são militares, 

1,6% trabalham com arte e design e 1,6% trabalham com análise e desenvolvimento de sistema, 1 

pessoa trabalha com comunicação e informação e 1 pessoa trabalha com engenharia e produção. 

 

Em relação aos pais, sabemos que, 35% trabalham com Administração, negócios e serviços, 

23,3% são militares, 14,2% são funcionários públicos, 10% estão desempregados, 6 pais trabalham 

com Engenharia e produção, 5 pais trabalham com Análise de sistemas, 4 pais trabalham com 

comunicação e informação, 2 com arte e design e outros 2 com Ciências sociais e humanas. 

 

Perguntamos às famílias o quê elas costumam quando tem um tempo livre com a família e 

as respostas estão no gráfico a seguir: 
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Nossas crianças também participam desse processo, com momentos específicos em sala de 

aula, em que as professoras conversam a respeito da escola que temos e produzem desenhos sobre 

diversos temas: lanche, espaço físico, atividades realizadas, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A comunidade escolar contribuiu manifestando sua opinião à respeito escola, sugerindo 

atividades, procedimentos e inovações que foram analisadas, discutidas e incorporadas a essa 

Proposta Pedagógica e nos Planos de Ação para serem implantadas gradativamente e outras foram 

reformuladas por já existirem.  

Ainda neste ano letivo, criaremos oportunidades, tanto das crianças, como da comunidade 

escolar continuar os debates para avaliar a escola, incluindo os Dias Letivos Temáticos previstos no 

calendário escolar da SEEDF (13/03, 29/05, 23/10).  

✓ Problemas detectados na Instituição Escolar - IE 

Devido à crise hídrica enfrentada pelo DF no ano de 2017, foi detectada a necessidade de 

instalação de uma caixa d`água, visto que este estabelecimento foi construído em 1962 e à época não 

foi considerada necessária. Em 2018, após solicitações à SEEDF foi enviada uma equipe para 

viabilizar a instalação de uma nova caixa d’água, porém até o momento a mesma não foi instalada. 

Vale ressaltar que a quantidade de banheiro não atende às necessidades ideais para a escola, 

necessitando de um banheiro masculino para funcionários, um banheiro para a comunidade e um 

com acessibilidade para cadeirante. É necessário também melhorias na estrutura do depósito de 

gêneros alimentícios e na cozinha, bem como sua ampliação. A escola necessita de reforma das 

janelas das salas de aula (a estrutura de suporte do vidro oferece risco),e colocação de emborrachado 
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no piso do parque para atender Às normas da ABNT. 

O espaço físico da escola também requer uma reavaliação, uma vez que atualmente não supre 

com eficácia as necessidades da comunidade escolar. Temos apenas um banheiro externo que é 

utilizado pelos pais e servidores, sendo necessária a construção de outro para utilização dos alunos 

quando em atividades externas. Outra carência existente é a construção de um banheiro que atenda 

a pessoas com deficiência física e cadeirantes. 

Para atendermos à demanda de uso de tecnologia em sala de aula como auxílio e 

enriquecimento do trabalho pedagógico, necessitamos de ampliação do sinal de wifi e colocação de 

aparelho de televisão e chromecast para exibição de conteúdo visual. 

Nas salas de aula, precisamos ampliar o banheiro infantil e instalar um tanque para ser 

utilizado nas aulas de artes. No parque precisamos cobrir, e colocar piso emborrachado. Na piscina, 

foi levantada a opção do aquecimento e cobertura para ser utilizada, mesmo na época da chuva. 

A escola também observa a necessidade instalação de fraldário e instalação de piso tátil, 

levando-se em conta que esta escola é inclusiva desde o ano 2000 e ainda não está completa em 

relação à acessibilidade. 

Para nortear as metas e estratégias do plano de ação da escola para o ano de 2021, 

utilizamos os Parâmetros nacionais de Qualidade da Educação Infantil como padrão de referência e 

organização, gestão e funcionamento da IE, onde encontramos uma série de práticas que nos 

ajudaram a aprimorar o trabalho e repensar o cotidiano educativo, assim algumas mudanças foram 

implementadas para melhorar a qualidade da Educação nesta UE. 

Assim, ao final do ano, pretendemos utilizar os Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil, como instrumento de autoavaliação, por meio de um processo aberto a toda comunidade 

escolar, para repensar se as práticas adotadas para o ano de 2021 foram adequadas e se atingiram 

aos objetivos propostos pela comunidade escolar na formulação da presente PPP e se atenderam 

às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e ao Currículo em Movimento da 

Educação Infantil do DF. 
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IV - Função Social da Escola: 
 

Nossa escola tem por missão, pautada na função social do Currículo em Movimento: 

➢ Contribuir primordialmente para a construção de uma escola de qualidade, favorecendo a 

convivência harmônica entre todas as crianças (como sujeitos históricos e de direitos) num ambiente 

criativo, saudável e de respeito ao próximo, à natureza e ao patrimônio público. 

➢ Oferecer condições favoráveis à inclusão dos alunos com necessidades educacionais 

especiais, visando assegurar a educação para todos, num ambiente de respeito e valorização do 

potencial de cada um. 

➢ Auxiliar no desenvolvimento das potencialidades das crianças, contribuindo para a 

formação de uma consciência crítica, criativa e atuante, que vá além do preceito de cuidar e educar. 

➢ Priorizar a necessidade de construção de um trabalho que contemple as especificidades e 

diversidades culturais das crianças, sem que haja a proclamação de um modelo único e verdadeiro, 

garantindo a vivência plena da infância, sem imposição de práticas ritualísticas inflexíveis, cumprindo 

metas e indicadores educacionais de gestão, definidos pela Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A Escola” 

Maria Tereza- 2º Período, 2017 
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V- Princípios Orientadores 

De acordo com o disposto na LDB 9394/96, artigo 29, a Educação Infantil é a primeira etapa 

da educação básica e tem por finalidade “o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos 

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

cumprir duas funções indispensáveis e indissociáveis: educar e cuidar respeitando os seguintes 

princípios: 

➢ Princípios Éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao 

bem comum, oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, 

humanos e sociais; 

➢ Princípio Político dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criatividade e do 

respeito à ordem democrática; 

➢ Princípios Estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de 

manifestações artísticas e culturais, comprometidos com a sustentabilidade do planeta. 

Atentos aos Parâmetros de Qualidade da Educação Infantil, que diz que “as propostas 

pedagógicas das instituições de Educação Infantil promovem as práticas de cuidado e educação na 

perspectiva da integração dos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo/lingüísticos e sociais 

da criança, entendendo que ela é um ser completo, total e indivisível. Organizam intencionalmente 

as atividades das crianças ora estruturadas, ora espontâneas e livres. Promovem a interação entre 

as diversas áreas de conhecimento e os aspectos da vida cidadã, contribuindo para o provimento de 

conteúdos básicos necessários à constituição de conhecimentos e valores. Prevêem a intervenção 

das professoras e dos professores visando a atender e as características e necessidades das 

crianças”. Procuramos atender a estas necessidades ao planejar os projetos descritos na PP. 

Dentro dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, ao “elaborar a proposta 

pedagógica, a equipe de uma instituição de educação infantil deve se atualizar sobre as orientações 

legais vigentes e sobre os conhecimentos já acumulados a respeito da educação infantil. Livros, 

revistas, materiais acessíveis pela internet, entre outros recursos, são importantes subsídios para 

fundamentar o planejamento do trabalho pedagógico, a formação em serviço e o relacionamento 

com as famílias”. 

De acordo a DCNEI – 2010, as instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos 

para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, 

sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo: 

➢ A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças 

no cotidiano; 

➢ Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, 

desenhos, álbuns etc.); 

➢ A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias 
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adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição casa/instituição de 

Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-

escola/Ensino Fundamental); 

➢ Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição 

junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil; 

➢ A não retenção das crianças na Educação Infantil. 

Cremos, então, que somente com um ensino de qualidade, que visa o desenvolvimento integral 

da criança e respeitando os princípios citados anteriormente e respeitando o Regimento Escolar 

desta SEEDF, poderemos propiciar momentos para que haja uma aprendizagem, com mudança 

significativa de seu comportamento em busca de sua realização e do bem social, onde a criança é 

protagonista do seu processo de aprendizagem, tendo como base o Currículo em Movimento no 

planejamento das atividades oferecidas aos alunos. 
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VI - Função e Objetivos: 

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). 

➢ Geral 
 

 Promover o desenvolvimento integral de todas as crianças, considerando suas necessidades, 

interesses e promovendo o protagonismo infantil, complementando a ação da família e da 

comunidade, na sua função de educar e cuidar, buscando ações pedagógicas de qualidade. 

 
➢ Específicos 

 
✓ Ampliar e fortalecer a participação dos pais na Unidade Escolar; 

✓ Criar condições para envolvimento e participação da comunidade escolar com a finalidade 

de contribuir para o processo de democratização da gestão à luz da legislação; 

✓ Estimular a formação continuada do docente e práticas pedagógicas avaliativas; 

✓ Articular os diferentes interesses presentes na escola/comunidade; 

✓ Zelar por um ambiente saudável e harmônico, oferecendo as melhores condições e 

recursos de infraestrutura e equipamentos; 

✓ Criar estratégias para que os alunos cumpram os horários de início e fim das atividades 

escolares; 

✓ Solicitar e acompanhar processo de implementação de colocação de reservatório de água 

na escola; 

✓ Solidificar o processo de inclusão em todos os seus aspectos na Unidade Escolar, através 
de atividades que permitam o conhecimento e aceitação das diferenças para toda a comunidade 
escolar; 

 
✓ Promover festas, bazar, rifas com objetivo de fazer melhorias nos espaços da escola; 

 
✓ Buscar firmar parcerias com outros órgãos para a implementação de projetos; 

 
✓ Assegurar uma escola de qualidade para todos; 
 

✓ Cumprir metas e indicadores educacionais e de gestão, definidos pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal; 

✓ Buscar melhorias na infraestrutura da escola, através do uso adequado das verbas 

recebidas pela escola. 
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VII – Concepções Teóricas 

 
O direito do acesso das crianças de 0 a 6 anos à educação em creches e pré- escolas já 

estava assegurado na Constituição de 1988, quando o Estado reconheceu como direito da criança o 

acesso à Educação Infantil. Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - maior 

Lei da educação do país- sancionada no ano de 1996, destacou-se a expressão da educação infantil 

e sua concepção como primeira etapa da educação básica. Foi o reconhecimento de que a educação 

começa nos primeiros anos de vida e é essencial para o cumprimento de sua finalidade, afirmada no 

Art. 22 da Lei: “a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar–lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer–lhes meios para progredir 

no trabalho e nos estudos posteriores”. 

Para Educação Infantil é claro que o trabalho não é organizado por com conteúdos e áreas de 

conhecimento. As propostas Pedagógicas devem 

ser pautadas em princípios Éticos, Políticos e Estéticos. E de acordo com a BNCC, esses princípios 

devem ser permeados pelos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança que são: 

Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se. Ainda de acordo com a BNCC, os 

campos de experiências “constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências 

concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que 

fazem parte do patrimônio cultural” e são eles: 

1. O eu, o outro e o nós; 

2. Corpo, gestos e movimentos; 

3. Traços, sons, cores e formas; 

4. Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

5. Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. 

 

Assim o Currículo em Movimento permite que o trabalho desenvolvido na Educação Infantil 

ocorra de maneira global e orgânica, contemplando os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

que precisam ser trabalhados e possibilitando ao realizar atividades, desenvolver projetos, vivenciar 

experiências nos âmbitos de formação pessoal e social e conhecimento de mundo, e ao adotar as 

múltiplas linguagens expressas pelos campos de experiência, a criança tenha o direito a aprender. 

Uma importante parte da LDB é a que trata Dos Profissionais da Educação, estabelecendo 

diretrizes sobre a informação e a valorização destes profissionais. Define o art. 62 que a “formação de 

docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 

graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admita para formação 
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mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do Ensino 

Fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal”. 

Esse Projeto Político-Pedagógico tem por base os pressupostos teóricos de documentos, 

normas e legislações que norteiam as nossas ações coletivas e o Currículo em Movimento da 

Educação Básica 2ª edição, que se fundamenta na Pedagógica Histórico- Cultural e na Psicologia 

Histórico- Cultural, considerando o contexto social, econômico e cultural dos estudantes. 

A Pedagogia Histórico-Cultural, conforme posto no currículo, esclarece sobre a importância 

dos sujeitos na construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação 

com a natureza para produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações 

entre os seres humanos e a natureza. 

Nessa perspectiva, o estudo dos conteúdos curriculares torna a prática social dos estudantes 

como elemento para a problematização diária na escola e sala de aula e se sustenta na mediação 

necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos culturais. O trabalho 

pedagógico assim concebido compreende que a transformação da prática social se inicia a partir do 

reconhecimento dos educandos no processo educativo. 

De acordo com o currículo, a aprendizagem sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se 

torna viável quando a Proposta Pedagógica que contempla a organização escolar considera as 

práticas e interesses sociais da comunidade. 

Por se tratar da educação de crianças, o currículo da Educação Infantil destaca que entre as 

várias concepções, requer-se um posicionamento sobre qual é a visão que a Educação Infantil 

assume em relação às crianças, qual seja: “(...) um ser humano em construção, em processo de 

humanização, pois a natureza humana é fruto de nossa história social” (ARCE, 2007). Ao apropriar-

se da cultura acumulada ao longo da história, a criança (re) nasce como ser social. Assim, as crianças, 

por serem capazes, aprendem e desenvolvem-se nas relações com seus pares e com 

adultos, explorando os materiais e os ambientes, participando de situações de aprendizagem 

interessantes, envolvendo-se em atividades desafiadoras. Enfim, vivendo a infância. 
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Assim, a SEEDF adota como Eixos Integradores do Currículo estes elementos basilares do 

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

considerados juntamente com os Eixos Transversais do Currículo em Movimento: Educação para a 

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

Sustentabilidade. (Currículo em Movimento). 

Todo o trabalho é fundamentado na Pedagogia de Projetos contextualizando os conteúdos 

trabalhados de forma interdisciplinar, com a finalidade de promover uma educação de qualidade, no 

exercício da cidadania infantil em meio à diversidade humana, à socialização, à aprendizagem 

integral dos educandos, exercendo a função social da escola. 

Existe também a necessidade em atender as demandas de inclusão, e a respeito disso o 

Currículo em movimento traz a seguinte reflexão: A Educação Especial, como modalidade que 

perpassa a Educação Infantil entre as demais etapas da Educação Básica, requer discussôes e 

ações conjuntas, essenciais para delinear um caminho mais adequado à diversidade existente entre 

nossas crianças. Portanto, é no compartilhamento de reflexões e experiências que se torna possível 

promover a percepção e elaboração de um conjunto de conhecimentos e práticas sobre a inclusão. 

E não só os alunos com necessidades especiais precisam ser acolhidos neste contexto, “a 

abordagem do tema da educação inclusiva remete à inclusão de pessoas com necessidades 

específicas, todavia, convém pensar na educação para incluir a diversidade humana”. Assim 

devemos pensar no acolhimento e inclusão de estrangeiros, Indígenas, acampados em reforma 

agrária, sociedades tradicionais como dos ciganos, refugiados, contemplando seu protagonismo e 

respeitando seus direitos. 

Portanto faz-se necessária uma avaliação formativa que cumpra o “avaliar para incluir, incluir 

para aprender e aprender para desenvolver-se”, conforme política adotada pela Secretaria de 

Educação do Distrito Federal – SEEDF, citada nas Diretrizes de Avaliação Educacional – 2014– 

2016. 

A avaliação dos estudantes é formativa, por intermédio de observações e intervenções diárias 

para que haja avanço no processo de aprendizagem e na tomada de decisões educativas. Para 

tanto, utilizamos a observação sistemática, registros, fichas, questionários, relatórios, portfólios, 

evolução do grafismo e debates com a comunidade escolar que comporão o Relatório Descritivo 

Individual do Aluno – RDIA. A necessidade do retorno das famílias em relação ao desenvolvimento 

das atividades, tornou-se imprenssidível e até mesmo base para a avaliação do aluno durante o 

ensino remoto. As aulas síncronas também são necessárias para a observação e avaliação do 

processo de aprendizegem, pois somente por fotos, relatos e pequenos vídeos muittas vezes os 

profissionais da educação não obtem elementos necessários para um relato fidedígno de como o 

aluno vem se desenvolvendo dento dos objetivos traçados para o semestre escolar. 

Entende-se por evolução do grafismo o trabalho de desenho livre realizado mensalmente 
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pelos alunos e organizado em forma de sanfona para demonstrar o desenvolvimento gráfico do 

aluno. 

Já o RDIA, é um relatório semestral, redigido pela professora regente, subsidiado por todos os 

agentes que contribuem para o desenvolvimento da criança, observando o desempenho e 

crescimento da criança em relação a ela mesma. 

Vale ressaltar que a avaliação é um mecanismo real para o direcionamento do processo de 

inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais, promotor de ações inclusivas que 

devem estar presentes em todos os aspectos da Instituição Educacional – IE, seguindo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs que definem a Educação Curricular. 

 
“Na instituição de Educação Infantil, o professor é mediador entre as crianças e os objetos de 

conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagem que articulem os 

recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus 

conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos do conhecimento humano. É 

o parceiro mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, 

saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas”. 

Para que as aprendizagens infantis ocorram com sucesso, é preciso que o professor considere, na 

organização do trabalho educativo: 

- a interação com as crianças da mesma idade e de idades diferentes em situações diversas como 

fator de promoção da aprendizagem e do desenvolvimento e da capacidade de relacionar-se; 

- os conhecimentos prévios de qualquer natureza, que as crianças já possuem sobre o assunto, já 

que elas aprendem por meio de uma construção de informações de que dispõem e com as interações que 

estabelece; 

- a individualidade e a diversidade; 

- o grau de desafio que as atividades apresentam e o fato de que devam ser significativas e 

apresentadas de maneira integrada para as crianças e o mais próximo possível das práticas sociais reais; 

- a resolução de problemas como forma de aprendizagem”. 

 
(Referencial Curricular Nacional Para Educação Infantil) 
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VIII - Organização do trabalho Pedagógico 

Os professores trabalham em regime de jornada ampliada (25h de docência e 15h de 

coordenação). No período de coordenação, além das atividades de rotina previstas, participam de 

cursos de formação e demais cursos oferecidos pela Escola de Aperfeiçoamento de Professores 

(EAPE). É consenso entre a equipe docente que a importância dada à formação dos educadores 

traduz-se não só no nível de formação inicial, mas também na necessidade de que essa formação 

seja um processo contínuo e sistemático, numa permanente integração entre teoria e prática. 

Dessa forma, a formação continuada faz-se fundamental para atualização, aprofundamento 

dos conhecimentos profissionais e reflexão a respeito do trabalho pedagógico, que é o foco da 

coordenação coletiva. 

Os alunos são atendidos em turnos de 5 horas diárias, no matutino ou no vespertino, de 

segunda a sexta-feira, tempo que engloba toda a rotina da Educação Infantil. Na ausência do 

professor regente é garantida, ao aluno, a permanência na escola, conforme legislação vigente, por 

meio de substituição feita por membros da Direção (Diretor e/ou Vice-Diretor); coordenadores 

pedagógicos, professores de contrato temporário e por parceiros da escola de acordo com a 

necessidade e rotinas planejadas. 

A operacionalização do Currículo em Movimento da Educação Básica está centrada em 

atividades planejadas nos Projetos Pedagógicos, na Rotina, considerando o Currículo da Educação 

Infantil “Educar e cuidar, brincar e interagir” e os eixos transversais: Educação para a Diversidade; 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Dessa 

forma, os professores do J I 114 Sul se envolvem na execução dos projetos, estudando, avaliando, 

ordenando, sistematizando as atividades e relacionando-as com aprendizagens concretas. De 

maneira significativa o conhecimento é socializado em função do potencial da criança e do grupo. 

Para mediar as aprendizagens, promotoras do desenvolvimento infantil, conforme proposto no 

currículo da Educação Infantil, é preciso tencionar uma ação educativa devidamente planejada, efetiva 

e avaliada. Por isto, a Equipe Pedagógica considera imprescindível pensar o tempo, os ambientes e 

os materiais. Existe também a necessidade constante de se adequar as atividades planejadas as 

diferentes carências, físicas, motoras e intelectuais dos alunos com necessidades especiais. Existe 

uma adequação currícular, planejada para cada um desses alunos, produzida através de avaliação 

feita pelo professor regente em conjunto com a Equipe de Apoio Especializada. 

No ano de 2021, até o momento da concretização deste PPP, esta IE, ainda não foi atendida 

pela Equipe de Apoio Especializada. Nossos alunos estavam sendo atendidos pela Sala de Recursos 

que fica localizada na Escola Classe 114 Sul, mas neste ano ainda não houve atendimento, talvez, 

devido à situação de enfrentamento à pandemia do Coronavírus. 

A escola busca sempre a participação e comunicação com as famílias, através do uso de 

agenda escolar, página no Facebook (onde são postadas diariamente as atividades desenvolvidas na 

escola),grupos de WhattsApp, reuniões com pais e alunos, palestras, feiras e eventos culturais, além 
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da participação em atividades de rotinas dos alunos. Consideramos que no Jardim de Infância tem 

sido presente, necessário e fundamental esse relacionamento estreito e participativo com a 

comunidade e entendemos que as famílias contribuem de maneira significativa para formação dos 

alunos em todos os aspectos de seu desenvolvimento. 

Ressalte-se, entretanto, que o que determina as aprendizagens não são os elementos em si, 

mas as relações propostas e estabelecidas com eles, que devem ser enriquecedoras, prazerosas e 

construtivas. 

➢ Materiais: 

Nas situações de aprendizagem, busca-se utilizar materiais dinâmicos e diversificados, 

apropriados à faixa etária e aos objetivos da intervenção pedagógica. Como por exemplo: objetos, 

livros, impressos de modo geral, brinquedos, jogos, papéis, tecidos, fantasias, tapetes, almofadas, 

massas de modelar, tintas, madeiras, gravetos, figuras, ferramentas, etc. Podem ser recicláveis, 

industrializados, artesanais, de uso individual e ou coletivo, sonoros, visuais, riscantes e/ ou 

manipuláveis, de diferentes tamanhos, cores, pesos e texturas, com diferentes propriedades. 

➢ Espaços e Ambientes: 

A organização do trabalho pedagógico do Jardim de Infância 114 Sul passa pelos seguintes 

espaços de aprendizagem: 

Na escola 

• Sala de aula: cantinho da leitura, cantinho de jogos e/ou brinquedos pedagógicos, cantinho 

da higiene, além dos estímulos visuais: alfabeto, numerais, quadro “Quantos Somos?”, Chamadinha, 

quadro “Como está o tempo”, Calendário, Ajudantes do dia. 

 

Os diferentes 

conhecimentos e linguagens 

que compõem o currículo 

devem ser considerados na 

montagem das  salas de 

educação  infantil. 

(Neurilene Matias- Nova 
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• Parquinho, refeitório, casinha, piscina, pátio coberto, gramado, sala de leitura, etc. 

• Sala de leitura e multimídia: ambiente onde estão disponíveis todos os livros da escola. 

Neste local os alunos podem manusear os livros, o professor pode contar histórias e também é 

possível assistir à filmes educativos; Apesar de solicitado através de um projeto, ainda não existe um 

profissional para este ambiente e projeto. 

 

 

➢ Tempo: 

A organização do trabalho pedagógico passa pela organização do tempo. E o Currículo em 

Movimento da Educação Básica, em seu módulo Educação Infantil, diz que é praticamente 

impossível a reflexão sobre a organização do tempo na Educação Infantil sem incluir a rotina 

pedagógica. 

Bem elaborada, a rotina é o caminho para evitar a atividade pela atividade, os rituais 

repetitivos, a reprodução de regras, os fazeres automáticos. Para tanto, é fundamental que a rotina seja 

dinâmica e flexível. 

Essa sequência de atividades, denominada rotina, é uma forma de organizar, instrumentalizar 

e sistematizar o trabalho pedagógico e proporcionar à criança sentimento de segurança, confiança e 

uma percepção melhor do tempo e do espaço. Assim, elas são parte essencial do planejamento 

diário e semanal. 

Fazem parte da rotina semanal as seguintes atividades, desenvolvidas uma vez por semana e 

com duração estimada de aproximadamente 50 minutos: Projeto Literário “O viajante”, Hora Cívica 

(terça-feira); Projeto Brincar é Coisa Séria – Psicomotricidade (quarta-feira); Casinha de vivências 

da vida prática; Piscina. 

Compõem a rotina diária das turmas da Educação Infantil, as seguintes atividades: 
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• Recepção: momento inicial, realizado pelos professores, onde o acolhimento e organização 

dos materiais acontece. 

• Rodinha: momento de chegada à sala de aula; acolhimento; planejamento e combinados 

do dia; observação do calendário; chamadinha, utilizando as fichas com o prenome (observação dos 

nomes, letras iniciais, quantidades de letras etc.); contagem por meio do “Quantos somos?”; 

oralidade trabalhada por meio da “Hora da Novidade”; música, calendário, combinados. 

•  Atividade coletiva: momento em que todos participam juntos da atividade proposta (pode 

ser um jogo, escrita coletiva, brincadeira, pesquisa etc.).  

• Parque: momento de atividade física e socialização. É, também, um momento de desafio, 

pois há nesse espaço a presença de aparelhos, árvores, baldes, pás, pneus, cordas que propiciam a 

construção das habilidades relacionadas à linguagem corporal, além de ser um bom espaço para se 

trabalhar os conflitos de relacionamento interpessoal.  

• Hora da Higiene: momento de orientação sobre os cuidados básicos: lavar as mãos e 

correta utilização dos sanitários. 

• Lanche: momento de lancharem juntos, com o programa de auto-servimento. 

• Rodinha: momento de relaxamento e volta à calma. 

• Hora da História: momento de ouvir histórias lidas e contadas. 

• Atividades Diversificadas: momento em que várias atividades são oferecidas às crianças e 

elas podem escolher aquela que gostariam de realizar primeiro (brinquedos; modelagem com 

massinha; atividade de artes plásticas etc.). 

• Rodinha Final: momento de avaliarmos o dia, organizarmos o material e aguardarmos a 

chegada dos papais e/ou mamães. 

Fora da escola – Ensino Remoto 

No ano de 2020, durante o mês de março as aulas foram suspensas em sua forma presencial 

devido à crise mundial causada pelo Coronavírus. No Decreto no 40.509, de 11 de março, houve a 

suspensão das aulas por cinco dias. Em seguida no Decreto no 40.520, de 14 de março, foi 

instituído recesso escolar do período de 16/03 à 27/03. Nos Decretos nos 40.539 e 40.550 
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determinaram a suspensão das aulas até 05 de abril. Depois a suspensão das atividades escolares 

foi prorrogada pelo Decreto no 40.583 até o dia 31 de maio. O Decreto no 40.817, de 22 de maio 

dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência do novo Coronavírus e dá outras 

providências, e mantém, segundo o art.  2o “a suspensão das atividades educacionais presenciais 

em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, no âmbito 

do Distrito Federal”. E, complementado pelo Decreto n° 40.823, de 24 de maio de 2020, que em 

seu § 5o “Mantém-se suspenso o atendimento em todas as creches do Distrito Federal, em 

atendimento à decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 0000254-50.2020.5.10.0007, que 

tramita na 7a Vara do Trabalho de Brasília-DF”. Houve o retorno às Atividades Pedagógicas não 

Presenciais, segundo Termo de Homologação, relativo ao Parecer no 47/2020 - CEDF, que validou 

o Plano de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades. A volta às atividades 

pedagógicas não presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, foi publicada no
 DODF 

n° 107, de 8/6/2020, página 6, através da publicação da Portaria no 132/2020, n° DODF no 108, de 

9/6/2020, página 2. Durante o período de atividades na forma de Teletrabalho, primeiro aos 

profissionais de gestão e em seguida aos professores e outros profissionais, todos deveriam seguir 

os protocolos deliniados pela portaria no 61, de 23 de março.  

Os professores ficaram com atividades suspensas até o dia 05 de junho, e começaram a 

atender de forma remota no dia 13 de julho. Durante o período do dia 05/06 ao dia 13/07, os 

professores participaram de formação ofericida pela EAPE (Escola de Aperfeiçoamentodos 

Profissionais da Educação), para se atualizarem sobre como utilizar as ferramentas necessárias 

para o atendimento remoto aos alunos, bem como planejaram suas atividades e fizeram o 

acolhimento das famílias e estudantes na plataforma Google Sala de Aula. Os gestores 

permaneceram em teletrabalho e presencialmente em forma de escala desde o início da pandemia.  

Os demais servidores participaram quando necessário presencialmente somente após o 

retorno do dia 05 de junho. Os vigias cuidaram do patrimônio da UE durante toda a crise, inclusive 

com plantões diurnos. 

Durante a suspensão das atividades escolares, foi criado ainda no mês de março pela 

equipe gestora, utilizando seus próprios celulares, grupos de wattsapp de cada turma com objetivo 

de manter contato com as famílias e prestar apoio através de corrente de solidariedade quando 

alguma família demonstrasse necessidade. Também utilizamos esse canal para atender 

solicitações de transferências, retirar dúvidas sobre acontecimentos noticiados e até mesmo para 

enviar recados de vídeos dos professores e funcionários, mantendo assim um vínculo com a 

comunidade escolar. 

No dia 22 de junho, utilizamos estes grupos para começar o processo de acolhimento das 

famílias, onde experimentamos o envio de atividades para os alunos. Conseguimos contato com 

100% dos nossos alunos por wattsapp. No dia 29 de junho iniciamos o atendimento pela plataforma 

Google sala de aula. Todos os alunos foram inseridos na plataforma. 
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Ainda durante o período de distanciamento social, causado pelo Coronavírus, os 

profissionais participaram de Lives, ciclos de debates, cursos on-line oferecidos pela EAPE, com 

o tema abordado no programa Escola em casa DF. O ano letivo de 2020 encerrou-se no dia 28 de 

janeiro de 2021. 

O ano letivo de 2021 iniciou-se ainda de forma remota no dia 08 de marco de 2021. A 

primeira semana foi de Acolhimento e inserção,  no dia 08 de março, fizemos reuniões de turma 

por turma, com duração de 1 hora cada, onde apresentamos os profissionais, a escola e os 

projetos. Ouvimos as famílias e tiramos dúvidas. Nos dia 09 e 10 de março as professoras fizeram 

reuniões individuais com as famílias para conhecer os estudante e seu contexto famíliar, explicar 

sobre o ensino remoto e como seriam as rotinas neste ambiente. No dia 11 de março, a equipe 

composta pelas gestoras, coordenadora, orientadora e professora, fizeram reuniões individuais 

com as famílias dos alunos com deficiência ou transtorno para conhecer melhor as particularidades 

de cada um e assim traçarem um planejamento adequado de suas atividades na IE. Dia 12 de 

Março foi o dia da primeira aula ao vivo, na plataforma Google sala de aula, através do meet. Neste 

dia a equipe pedagógica sanou dúvidas de acesso à plataforma, fez vídeos tutoriais de como 

acessar nos diversos dispositivos eletrônicos e repassou nos grupos de mensagem por aplicativo 

de cada turma, criados pela gestão e que contém um ou mais responsáveis por cada criança do 

Jardim. Neste dia também foram entregues os materiais impressos às crianças que optaram por 

estudar desta maneira por falta de internet ou dispositivos móveis. Iniciamos o ano em ambiente 

remoto sem previsão de volta ao ambiente presencial. 

O Currículo em Movimento da Educação Básica, em seu módulo da Educação Infantil, reforça 

que a rotina é uma forma de organizar o coletivo infantil diário e, concomitante, espelha o PPP da 

instituição. Pois, a rotina é capaz de apresentar quais as concepções de educação, de criança e de 

infância se materializam no cotidiano escolar, então indepedente do ambiente utilizamos a rotina 

como base do nosso trabalho. 

Com o estabelecimento de objetivos claros e coerentes, a rotina promove aprendizagens 

significativas, desenvolve a autonomia e a identidade, propicia o movimento corporal, a estimulação 

dos sentidos, a sensação de segurança e confiança, o suprimento das necessidades biológicas 

(alimentação, higiene e repouso). 

Todo o trabalho pedagógico, informativo e social da IE é desenvolvido à luz da relação 

família/escola, baseada no pertencimento e na ação mútua em prol da criança. 

➢ Projetos: 

Para desenvolvermos com eficácia o nosso papel, este estabelecimento adotou a “Pedagogia 

de Projetos” para trabalhar os campos de experiência da Educação Infantil: 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, oportunizando uma aprendizagem 
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significativa aos nossos alunos. 

Além das atividades de rotina estão presentes no planejamento da Educação Infantil o trabalho 

com Projetos e com Centros de Interesse. 

Projetos desenvolvidos por toda a escola são aqueles elaborados em conjunto com toda a 

equipe e que norteiam a atividade de todas as turmas da escola. 

Além desses projetos que norteiam o trabalho anual, as professoras juntamente com a 

coordenadora e a vice-diretora, planejam os projetos com duração semanal ou quinzenal (ou de 

duração maior caso necessário), que serão desenvolvidos em sala. 

Segue uma breve explicação sobre os projetos que estão em desenvolvimento por toda 

escola: 

• Escola de Heróis – Juntos para salvar o planeta: Tema Norteador do ano de 2021, que 

prioriza o autoconhecimento do aluno e o coloca como protagonista da construção do seu 

conhecimento. Planejado para ambiente 

Remoto e presencial. 

• Projeto Um livrinho na Bagagem: 

Os alunos, semanalmente, escolhem um livro 

para levar para casa e ler com a família. O 

projeto visa estimular o gosto pela leitura. 

Planejado somente para ambiente presencial. 

 

 

• Civismo: Tem por objetivo valorizar, reconhecer e cantar o Hino Nacional Brasileiro. 

Reconhecer a Bandeira Nacional 

Brasileira, participando com 

respeito do seu hasteamento e 

arreamento que acontece 

sempre às segundas-feiras. 

Planejado somente para o 

ambiente presencial. 

 

 

Alunos e suas bagagens literárias 2019. 

Hora Cívica 
Acervo do J. I. 114 

Sul 
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• Projeto Brincar é coisa séria: Atividades 

psicomotoras, planejadas pela professora 

Readaptada, Christianny,  as quais são repassadas aos 

professores regentes, que as executam 

quinzenalmente. Planejado para ambiente remoto e 

presencial. Pretende-se com este projeto a melhoria da 

aceitação das diferenças pessoais, percepção do próprio 

corpo por meio de gestos, ritmos, brincadeiras, danças, 

jogos e demais situações de interação. 

• Projeto Fala criança: Atividades que 

trabalham o desenvolvimento fono-audio-articulatório e letramento, desenvolvido pela professora 

com restrição de atividades Karen. Planejado para ambiente remoto e presencial. 

• Projeto Super Cérebro: Jogos que desenvolvem o raciocínio lógico e motor a percepção 

visual e auditiva, desenvolvido pela professora readaptada Solange. O projeto planejado apenas para 

o ambiente presencial. 

• Projeto Jardim dos sentimentos:  Desenvolvido pela orientadora Educacional Sandra 

com o objetivo de que as crianças entendam e saibam lidar melhor com seus sentimentos. Planejado 

para ambiente remoto e presencial.  

• Projeto intercâmbio de super-heróis: Visa possibilitar a vivência a rotinas e ambientes 

que os alunos não estão adaptados para formentar novos olhares e vivências. 

Durante o ano, com intúito de atender as leis distritais e demandas da Secretaria de Estado e 

Educação, desenvolvemos, dentro do nosso projeto “Escola de heróis”, os seguintes temas: 

a) Viva as diferenças - Semana Distrital da Conscientização e Promoção da Educação 

Inclusiva aos alunos com Necessidades Especiais, Lei Distrital n° 5.714/2016 e Dia Nacional da luta 

das pessoas com Deficiência, Lei n° 11.133/2005; os projetos dentro dessa dimensão contribuem 

para o desenvolvimento do sentimento de solidariedade, cooperação e convivência harmoniosa, 

além de fomentar as discussões a respeito das relações interpessoais com ênfase nas questões de 

gênero, sexualidade, étnicas e raciais, direitos da criança e do adolescente. 

b) Juntos para salvar o Planeta - Semana da Coscientização do Uso Sustentável da Água 

na UE/SEEDF, Lei Distrital n° 5.243 e Dia Nacional da Educação ambiental, Lei n° 12.633/2012;  

c) Cuidado! Super-herói também machuca! - Semana de Educação para a vida, Lei 

n°11.998/2009 e Dia Nacional do Combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e 

adolescentes, Lei n° 9.970/2000;  

d) Aprender brincando - Semana do Brincar, Lei n° 13.257/2016 e Dia Distrital da Educação 

Infantil, Lei Distrital n°4.681/2011; 
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e) Salvando a nossa história – Dia do Patrimônio Cultura, Lei Distrital n°5.080/2013 e 

Semana Nacional do livro e da Biblioteca, Decreto n°84.631/1980 ; fomento à discussão sobre o 

patrimônio cultural, assim como estimular que a própria comunidade busque identificar e valorizar 

as suas referências bibliográficas e culturais. 

• Projeto FESTIC: evento que socializa as vivências interdisciplinares e/ou inovadoras 

realizadas por estudantes, valorizando o trabalho pedagógico e fortalecendo a aprendizagem.  

• Projeto Plenarinha: materializa-se por meio da escuta sensível e atenta às crianças, de 

forma a considerar a sua percepção sobre as situações que vivenciam na escola, na comunidade e 

na cidade, traduzindo-se em contribuições relevantes para melhoria da Primeira Infância no DF. O 

tema da IX Plenarinha é “Musicalidade nas infâncias: de cá, de lá, de todo lugar”, neste ano a DIINF 

promoveu LIVES com o tema voltado para formação e reflexão dos profissionais da educação. 

• Projeto Alimentação Na Educação Infantil- Mais Que Cuidar: Educar, Brincar e Interagir: 

O Projeto tem por objetivo incentivar a autonomia alimentar das crianças, através do auto-servimento, 

a conscientização e o envolvimento acerca dos aspectos sociais, pedagógicos e nutricionais que o 

momento da refeição propicia. 

• Projeto O brincar como direito dos bebês e das crianças:  visa promover ações capazes 

de guiar e orientar o desenvolvimento dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças 

pequenas, que possibilitam a cidadania da criança e atividades pedagógicas de maior qualidade, 

conforme o Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil (2018). 

• Projeto de Transição: trata da transição dos sujeitos no espaço escolar atentando para 

os possíveis movimentos como o ingresso, as mudanças entre fases, etapas e modalidades da 

Educação Básica, de espaço, de trocas culturais e possíveis desafios que estes momentos 

proporcionam. 

➢ Educação Inclusiva: 

Temos como uma de nossas principais metas solidificar o processo de inclusão em todos os 

seus aspectos. A equipe busca constantemente sensibilizar todos os segmentos da escola (pais, 

alunos, professores, servidores, direção), bem como capacitar professores e funcionários através de 

cursos e encontros periódicos voltados para o atendimento dos alunos com necessidades especiais. 

No entanto, para manutenção e viabilização dos serviços oferecidos, conforme citado anteriormente, 

necessitamos de novas instalações físicas, como rampas, sala exclusiva para atendimento, um 

banheiro com chuveiro quente e espaço adequado (fraldário) às necessidades desses alunos. 

Atualmente estamos sem o atendimento da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, 

que geralmente é composta de Pedagoga e Psicóloga, para atendimento das crianças com 

dificuldades de aprendizagem. 

O trabalho na sala de recurso geralmente acontecia na Escola Classe 144 sul, no horário 
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contrário ao turno de aula das crianças ENEEs, mas este ano ainda não sabemos que profissional 

atenderá nossos alunos. 

Para um maior envolvimento com os pais e a comunidade é promovido, além das regulares 

reuniões semestrais e encontros para as comemorações festivas, situações em que os pais são 

estimulados a participar ativamente do processo educativo de seus filhos como oficinas e 

brincadeiras. Busca-se com isso, manter a relação de parceria, envolvimento recíproco, continuidade 

e corresponsabilidade entre a família e a escola, que muito contribui para o desenvolvimento das 

crianças deste Jardim de Infância. 

Em termos gerais, pode-se afirmar que o trabalho pedagógico nesta instituição de ensino é 

pautado pelo compromisso, responsabilidade e busca constante pela melhoria da qualidade dos 

serviços prestados à comunidade escolar, que se efetiva por meio do trabalho de equipe, abrangendo 

os professores regentes e toda a equipe da escola, para o atendimento às necessidades 

educacionais dos alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, que lhes permitam construir 

sentimentos de respeito, troca, compreensão, alegria, apoio, dignidade, amor, confiança, 

solidariedade e outros que lhes garantam acreditar em si mesmos e no seu direito de viver de forma 

digna e prazerosa. 

➢ Programa Educador Social Voluntário – ESV  

Este Programa foi instituído pela Portaria nº 51, de 17 de fevereiro de 2017, com período de 

vigência de 06 de março de 2017 a 22 de dezembro de 2017 e em 04 de março de 2020, por meio 

da portaria n° 50. 

Os Educadores Sociais Voluntários, trabalham de segunda à sexta-feira, quatro horas diárias, 

acompanhando e auxiliando os alunos com deficiências, durante as atividades diárias, para a 

aquisição de condutas adaptativas no ambiente escolar e extraescolar sob orientação do professor 

regente. 

Com isso, o ESV executará atividades de acompanhamento, higiene pessoal e incentivo das 

crianças, bem como, de outras atividades voltadas para a área de Educação Especial. Para tanto, o 

ESV receberá capacitação e supervisão do profissional da Sala de Recursos da unidade escolar.  

Não acontece no Ensino Remoto, somente no presencial. 

➢ Conselho Escolar 

O Conselho Escolar representa a comunidade escolar deste Estabelecimento de ensino, 

atuando em conjunto com a equipe gestora, ajudando a definir caminhos e deliberando em questões 

necessárias como: 

• Acompanhamento e fiscalização das ações pedagógicas, administrativas e financeiras 

(APM, PDAF e PDDE), avaliando e garantindo o cumprimento das normas da escola e a qualidade da 

mesma; 

• Participação em atividades sociais, envolvendo toda a comunidade escolar; 
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• Dando publicidade às decisões tomadas; 

• Garantindo espaço para que todos os segmentos da comunidade escolar possam 

expressar suas ideias e necessidades, contribuindo para as discussões dos problemas e a busca de 

soluções; 

Nossa escola encontra-se com vacância nos seguimentos professor e pais e por isso o 

conselho foi destituído e todas as decisões e documentos à serem aprovados necessitam de parecer 

de assembléia geral, o que tem dificultado o trabalho e discussões, bem como a aprovação de 

documentos para recebimento de verbas. 
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IX– Concepções, Práticas e Estratégias de Avaliação 

 
 

A avaliação sempre existiu e sempre existirá. Eu 

diria que não há como uma pessoa viver sem se 

avaliar-se. A avaliação é um ato permanente na 

nossa vida. Nós estamos sempre refletindo sobre o 

que fizemos e sobre o que iremos fazer. 

(Jussara Hoffmann) 

 
 

Esse PPP apresenta a avaliação que respeita as concepções, as práticas e as estratégias 

presentes no Currículo em Movimento da Educação Básica, principalmente, no que se refere à 

Educação Infantil, evidenciando o percurso planejado, com vistas ao alcance dos objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento da criança, promovendo a ação/ reflexão/ ação. 

O Currículo em Movimento da Educação Infantil do DF destaca que avaliar é um processo 

sensível, sistemático e cuidadoso e que se deve avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender 

para crescer (LIMA, 2001). Nesse sentido, a avaliação torna-se uma categoria central para a 

organização do trabalho pedagógico. Com base nisso, a Secretaria de Educação do Distrito Federal 

entende que a função formativa é a que melhor se adapta ao processo democrático de ensinar e 

aprender. A avaliação deve ser formativa, assim como a aprendizagem deve ser significativa. 

Jussara Hoffmann, no vídeo “Avaliação na Educação Infantil” afirma que avaliar é acompanhar 

a construção do conhecimento do aluno. É cuidar que o aluno aprenda. 

Sendo assim, o Currículo reforça que a finalidade básica da avaliação é servir para tomar 

decisões educativas, para observar a evolução e o progresso da criança e para planejar se é preciso 

intervir ou modificar determinadas situações, relações ou atividades na aula. 

A esse respeito, Jussara Hoffmann afirma que a avaliação mediadora exige observação 

individual de cada aluno, com atenção ao seu momento no processo de construção do conhecimento. 

Isso exige uma relação direta com ele a partir de muitas tarefas, interpretando-as, refletindo e 

investigando teoricamente razões para as soluções apresentadas. 

Os instrumentos utilizados para os registros das observações sistemáticas são variados. O 

Jardim de Infância 114 Sul registra em caderno de campo; fichas; questionários; relatórios; portfólios 

(exposição das produções das crianças); sanfona do grafismo – que mostra a evolução do aluno, 

com apresentação mensal do grafismo dos alunos; RDIA - Relatório Descritivo Individual semestral; 

gravação de fala, observação fonoarticulatória dos alunos; fotografias, vídeo etc. Os instrumentos de 

avaliação buscam constante questionamento e reflexão sobre a prática, nas coordenações 

individuais e coletivas, nas reuniões de pais, momentos de roda interativa com os alunos, etc., para 

efetivá-la como um processo que vise acompanhar e valorizar as aprendizagens e o  desenvolvimento 

da criança. 
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 Tendo por base essas concepções, a avaliação será processual e destinada à aprendizagem, 

servindo como um dos instrumentos para o professor planejar de forma diversificada, adaptando e/ou 

flexibilizando, quando necessário o currículo, ajustando sua prática às necessidades das crianças. 

Os resultados da avaliação refletirão no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, no 

redirecionamento da prática educativa e no aprimoramento da presente Proposta Pedagógica, 

portanto ela será um elemento dinâmico e transformador no processo ensino e aprendizagem. 

Assim no final do semestre o professor produz um Relatório semestral onde descreve o 

resultado do processo de aprendizagem de cada aluno chamado RDIA. Para auxiliar neste 

processo, acontece bimestralmente o Conselho de Classe, onde juntos, professores, coordenadora, 

orientadora e equipe de profissionais da educação, conversam sobre suas observações a respeito 

de cada aluno. Excepcionalmente, quando necessário, pode-se convocar Conselho de Classe para 

situações que necessitam de atenção. 

Durante o ensino remoto, para a composição das informações que constarão no RDIA, a 

professora, antes da escrita do documento, além de revisitar suas anotações e registros a respeito 

da criança, rever alguns vídeos e fotos postados na plataforma, ela conversa com a família e/ou 

responsáveis pelo acompanhamento da criança nas atividades remotas para colher mais relatos 

que darão suporte para sua escrita no RDIA.   
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X – Organização Curricular 

 
 

A LDB organiza a educação escolar em dois grandes níveis: educação básica e educação 

superior. A Educação Infantil, segundo os artigos 29 e 30 dessa lei, é a “primeira etapa da Educação 

Básica”, sendo oferecida em creches para crianças de zero a três anos e em pré-escola para as 

crianças de quatro e cinco anos de idade. 

Esse Jardim de Infância oferta a Educação Infantil às crianças na faixa etária de 4 e 5 anos. 

Elas são matriculadas por idade, não havendo retenção em nenhum dos períodos, conforme a 

legislação vigente. 

Assim, o Currículo em Movimento da Educação Básica da SEDF, apresenta a Educação 

Infantil como o 1º ciclo para as aprendizagens. Ressaltando, que embora os benefícios da 

organização em Ciclos de Aprendizagens sejam reconhecidos, é necessário considerar que a 

enturmação atual da Educação Infantil – Berçário I e II, Maternal I e II, 1º e 2º Períodos – baseia- se 

na seriação. 

Portanto, em conformidade com o Currículo em Movimento da Educação Básica, as práticas 

pedagógicas desse Jardim de Infância trabalham projetos, as intenções educacionais e ações 

pedagógicas apresentadas em cada uma dos campos de experiências, que 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. 

 
 

 
 

Passeio por Brasília 
Acervo do J. I. 114 Sul, 2018 

Família na Escola 
Acervo do J. I. 114 Sul, 2018 
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Promovemos a integração entre os princípios éticos, estéticos e políticos expressos nas 

DCNEI, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento; os campos de experiências e os Eixos 

Integradores do Currículo através de atividades planejadas quinzenalmente pelas professoras 

regentes, com o apoio da coordenação pedagógica e direção pedagógica, desenvolvendo projetos e 

estratégias em que todos estes elementos dialogam entre si, a partir da realidade social que permeia 

nossa IE, aplicando-as à nossa realidade, possibilitando ao aluno ser agente transformador do 

mundo que o cerca. Oportunizamos, a convivência e inclusão de todas as crianças, a construção da 

cidadania e sua ampliação de mundo. 

No ano de 2020, houve uma escuta sobre os interesses das crianças e através desses relatos 

e experiências construímos os projetos que permeiam o trabalho no ano de 2021. Esses projetos, 

são desenvolvidos pelos alunos atendendo as curiosidades e indagações das crianças. Assim, 

sempre que necessário esses projetos são reavaliados e reconstruídos a partir das necessidades 

que surgem durante o processo. 

Para o início do ano, as atividades voltadas para o acolhmento dos alunos é fundamental e 

são planejadas pelo corpo docente prevendo a linguagem a ser utilizada bem como os sentimentos, 

emoções, aprendizagens que desejamos despertar nos alunos e suas famílias e que oportunizem a 

consolidação da liberdade, da autonomia e do protagonismo infantil, e não apenas respondendo ao 

cumprimento de ordens com o objetivo de disciplinar os corpos infantis para o modelo escolar 

tradicional. 

Pensando com olhar sensível à transição e permeados pela possibilidade de se reorganizar em 

ciclos e de se movimentar com fluidez (como proposto no Currículo em Movimento), foi pensado o 

projeto Intercâmbio de super-heróis e outras estratégias que possibilitem a vivência, onde a criança 

é provocada pela inquietação e formentando questionamentos, que a leva a um avanço pedagógico, 

onde suas especificidades são respeitadas. Esta estratégia prioriza sua autonomia e capacidade de 

adequação às mudanças, que serão maiores na transição para o Ensino Fundamental. Tudo isso 

para a criança perceber a convergência necessária entre as etapas, minimizando os impactos deste 

movimento. 

Dessa maneira, a instituição que oferta Educação Infantil deve proporcionar ocasiões de 

trocas de vivências e experiências entre as diversas infâncias existentes em seus espaços 

educativos, ampliando as possibilidades de desenvolvimento de cada criança como sujeito que se 

constitui também nesse espaço social. 
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XI– Plano de Ação 

 
 

Para que esse Projeto Político-Pedagógico se concretize, serão apresentados a seguir os 

planos de ação para implementação do Projeto, contendo objetivos, metas e ações nas dimensões 

da Gestão. 

 
Plano de ação para implementação do Projeto Político Pedagógico 

 
 

Segue o Plano de Ação, elaborado de acordo com as demandas observadas na instituição 

escolar a partir das experiências e práticas que contextualizam os trabalhos e projetos até o 

momento. São apresentados os quadros das gestões Pedagógica, de Pessoas, Financeira e 

Administrativa, descrevendo os objetivos, metas e estratégias para implementação do PPP do JI 

114 Sul. A avaliação, responsáveis e cronograma serão designados e definidos ao longo do ano 

letivo. 

Gestão Pedagógica  
 

Objetivos:  

• Promover a participação e articulação entre escola/comunidade mediante atividade de 

cunho pedagógico, científico e cultural. 

• Proporcionar palestras,discussões, estudos, dinâmicas e momentos que facilitem e 

estimulem a formação continuada do docente; 

• Fortalecer as relações interpessoais do grupo, buscando o desenvolvimento das 

potencialidades de cada profissional; 

• Acompanhar o desenvolvimento das ações pedagógicas do docente em sala de aula; 

• Promover a coordenação pedagógica individual e coletiva; 

• Orientar os professores a trabalhar de forma interdisciplinar e multidisciplinar observando 

os eixos do Currículo em movimento. 

Metas: 

• Ampliar e fortalecer a participação dos pais na escola em torno de 80%; 

• Estimular a participação de pelo menos 50% dos docentes nos cursos da EAPE e 100% 

nas palestras, estudos e dinâmicas da escola; 

• Garantir que todo profissional conheça suas atribuições e contribua com força de 

trabalho dentro da área de atuação; 

• Garantir que o trabalho do docente esteja em conformidade com o Currículo em 

movimento da Educação infantil e com essa Proposta Pedagógica; 

• Promover formações à cerca dos temas dos projetos. 

Ações: 
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• Realizar reuniões e vivências em atividades pedagógicas, festas, oficinas, palestras, 

saídas orientadas e questionários de sondagem; 

• Fazer enquete sobre temas que sejam relevantes do interesse docente; 

• Propor estudos sistemáticos nas coordenações coletivas; 

• Promover atividades lúdicas, corporais e orais, sensibilizando o grupo sobre a 

diversidade, buscando alternativas para solucionar e/ou amenizar a ansiedade e dúvidas dos 

profissionais sobre como desenvolver sua função de modo a contribuir com o trabalho pedagógico. 

• Acompanhar o trabalho docente mediante participação no planejamento dos projetos e 

das demais atividades e registros. 

Recursos: 

• Contribuição para pagamento de ônibus e compra de materiais específicos; 

• Profissionais com qualificação específica para os temas abordados; 

• Materiais e regulamentação da carreira para estimular a participação de todos sem 

injustiças; 

• Formulários eletrônicos; 

• Material para pesquisa docente atualizado. 

Responsáveis: Equipe gestora, coordenadora. 

Cronograma: Sempre que houver necessidade durante o ano letivo de 2021. 

 
Gestão de Resultados Educacionais 

 
Objetivos:  

• Fortalecer as relações interpessoais buscando o desenvolvimento dos alunos 

com necessidades especiais; 

• Observar e acompanhar o processo de inclusão em sala de aula; 

• Planejar e orientar as avaliações para as aprendizagens.  

Metas: 

• Promover ações que proporcionem 100% de aceitação dos ANEE por toda a 

comunidade escolar; 

• Seguir orientações presentes nas Diretrizes de Avaliação Educacional para o ano de 

2019, garantindo que a aprendizagem seja sutil e significativa. 

Ações: 

• Promover atividades lúdicas, corporais e orais, sensibilizando o grupo sobre a 

diversidade, buscando alternativas para solucionar e/ou amenizar as ansiedades e dúvidas da 

comunidade escolar, em relação aos alunos ANEE promovendo seu desenvolvimento integral, 

interação, acolhida e escuta; 

• Auxiliar o planejamento das aulas de maneira que se promova a articulação entre a 

avaliação, o currículo e o planejamento. 
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Recursos: 

• Materiais pedagógicos específicos para estimular a aprendizagem de alunos e 

professores; 

• Formulários eletrônicos; 

• Calendário anual de atividades; 

• Currículo em movimento. 

Responsáveis: Equipe gestora, coordenadora e professores. 

Cronograma: Sempre que houver necessidade durante o ano letivo de 2021. 

 
Gestão de pessoas/participativa 

 

Objetivos:  

• Zelar por um ambiente saudável e harmônico, garantindo o atendimento 

adequado e satisfatório à comunidade escolar; 

• Criar ambiente de trabalho harmônico; 

• Desenvolver parceria entre família e escola; 

• Fortalecer a participação do Conselho escolar e assembléia geral. 

Metas: 

• Melhorar a utilização dos recursos humanos, o desenvolvimento do trabalho em equipe 

e a geração de um ambiente de trabalho adequado e motivador; 

• Evitar situações conflituosas e de desmotivação; 

• Melhorar a comunicação e participação das famílias no cotidiano escolar. 

Ações: 

• Fazer-se conhecida ´por todos, gestores e a equipe da escola, a legislação deixando 

claro direitos e deveres; 

• Os servidores serão avaliados no desempenho de suas funções e farão avaliação do 

seu trabalho, inclusive os docentes, nos dias de Conselho de Classe; 

• Incentivar a formação e a participação em programas de formação continuada e de 

capacitação em serviço; 

• Fortalecer as relações interpessoais por meio de dinâmicas, cooperação dia-a-dia e de 

liberdade responsável; 

• Fazer confraternizações de funcionários, que promovam o estreitamento das relações 

interpessoais; 

• Através de bilhetes, murais, Facebook, promover a participação das famílias no dia-a-

dia. 

Recursos: 

•  Materiais para incentivo; Internet; móveis adequados;acesso à materiais de forma 

irrestrita; agenda escolar; Facebook. 
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Responsáveis: Equipe gestora. 

Cronograma: Sempre que houver necessidade durante o ano letivo de 2021. 

 
 

Gestão Financeira 
 

Objetivos:  

• Realizar obras e reparos necessários para a manutenção, conservação e 

aumento do patrimônio público; 

• Subsidiar os projetos pedagógicos desenvolvidos visando a qualidade da 

educação; 

• Gerir as verbas públicas repassadas para a escola, de forma a atender às 

necessidades, à luz da legislação; 

• Prestar contas dos gastos realizados. 

Metas: 

• Utilizar a totalidade dos recursos, de acordo com as necessidades pedagógicas e 

administrativas, à luz da legislação; 

• Promover festas, rifas,sorteios e campanhas com a finalidade de arrecadar verba para 

a APM; 

• Executar as verbas públicas de acordo com a ata de prioridades. 

Ações: 

• Adquirir materiais e brinquedos pedagógicos para as salas de aula e casina de vivências 

da vida prática; 

• Pintar a escola; 

• Comprar materiais sempre que necessário, para tornar possível os projetos planejados 

ao longo do ano; 

• Realizar rifas e sorteios de brindes, bem como bazar de materiais doados pela 

comunidade escolar à escola.  

Recursos: 

• PDAF; 

• Contador; 

• PDDE. 

Responsáveis: Equipe gestora e Membros da APM. 

Cronograma: Sempre que houver necessidade durante o ano letivo de 2021. 

Gestão Administrativa 
 

Objetivos:  

• Zelar por um ambiente saudável e harmônico, garantindo o atendimento 

adequado e satisfatório à comunidade escolar; 
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• Atender às necessidades da comunidade escolar em relação à documentos e 

resoluções de problemas gerais; 

• Atender a demanda da CRE/PP e da SEEDF; 

• Garantir uma alimentação saudável e de boa qualidade e aparência para os 

alunos. 

Metas: 

• Promover a conscientização da comunidade escolar quanto à necessidade de 

preservação do patrimônio Público, conservação e limpeza do ambiente escolar, bem como o 

respeito nas relações interpessoais; 

• Atender 100% da comunidade escolar em suas necessidades, seguindo critérios legais 

pertinentes a cada seguimento; 

• Atender de forma rápida 100% das solicitações da CRE/PP e SEEDF; 

• Oferecer a 100% dos alunos alimentos nutritivos e preparados de maneira adequada. 

Ações: 

• Desenvolver projeto de valorização e preservação do ambiente escolar e de vivência da 

cidadania; 

• Mediar problemas de convivência da comunidade escolar, por meio da escuta e 

buscando soluções satisfatórias; 

• Responder documentos, solicitações e e-mails cumprindo os prazos estabelecidos; 

• Cumprir o planejamento dos cardápios elaborados por nutricionistas da SEEDF e pela 

escola, de acordo com os gêneros disponibilizados pela SEEDF; 

• Complementar a merenda com verba da APM. 

Recursos: 

• Ambientes harmônicos; 

• E-mail institucional, grupos de mensagem por aplicativo e telefone; 

• Acesso ao SEI; 

• Alimentos frescos e dentro do prazo de validade. 

Responsáveis: Equipe Gestora 

Cronograma: Sempre que houver necessidade durante o ano letivo de 2021. 

 
 

Plano de Ação – Coordenação Pedagógica 

Responsável – Carla Machado Viana de Albuquerque 

2021 

 

Objetivos: 

• Oportunizar reflexões para redimensionar as práticas pedagógicas, levando à 

construção do trabalho colaborativo, na busca do desenvolvimento da escola e da educação de 
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qualidade social; 

• Priorizar o caráter coletivo da coordenação pedagógica e a possibilidade de organização 

do trabalho docente para uma escola adequada aos interesses e necessidades dos sujeitos que nela 

convivem, trabalham, ensinam, aprendem e avaliam como proposto pelo Currículo em Movimento; 

• Priorizar o bom funcionamento pedagógico da instituição; 

• Proporcionar atividades lúdicas diversificadas para os alunos; 

• Possibilitar interações com compromisso mútuo e de formação continuada. 

Ações e estratégias: 

• Atuação reflexiva e impulsionadora, propositiva e de ação solidária, na perspectiva do 

trabalho coletivo e da “escuta sensível” entre os pares para identificar suas demandas práticas; 

• Articulação e mobilização da equipe escolar para a discussão com a comunidade escolar 

para a elaboração, acompanhamento e avaliação da PP e dos projetos definidos para o ano letivo; 

• Acompanhamento e reflexão dos relatórios, RDA, diários eletrônico, ficha de 

encaminhamento para EEAA, formulários de registro das adequações curriculares, propondo 

soluções e alternativas para o acompanhamento pedagógico das crianças; 

• Promoção de atividades de reflexão do trabalho pedagógico e sobre a clientela atendida 

(Conselho de classe, avaliação institucional, diagnóstico inicial e final...); 

• Trabalhar e planejar as ações pedagógicas, respeitando a Constituição, o Currículo em 

Movimento da Educação Infantil, dentre outros documentos norteadores da SEEDF, considerando a 

multidimensionalidade das crianças por meio dos campos de experiências, com suas linguagens, 

contemplando os eixos integradores do nosso currículo e a inclusão; 

• Participação e apoio logístico nos eventos, reuniões e passeios; 

• Auxílio na prospecção e gestão de materiais pedagógicos e produção de atividades e 

planejamentos; 

• Articulação entre professores, equipe gestora e Coordenação Regional de Ensino, 

assegurando o fluxo de informações e repasse das ações pedagógicas promovidas, bem como 

possibilitando o andamento das políticas públicas e atividades previstas no calendário da SEEDF; 

• Acompanhar e Orientar o trabalho dos professores, dos ESV, Estagiários, monitores e 

etc., sobre as ações pedagógicas, visando o crescimento e autonomia pedagógica dos profissionais; 

• Pensar ações, ambientes e espaços para promover a inserção, acolhimento e diversas 

possibilidades de transição que ocorrem na IE. 

• Promover momentos de confraternização e socialização por meio de dinâmicas e 

oficinas que valorizem os profissionais e o relacionamento interpessoal na escola; 

• Substituição em sala de aula nas ausências do professor regente; 

• Orientação e estímulo do uso de recursos tecnológicos, da produção de 

cenários/dramatizações, acessórios, materiais, jogos pedagógicos e passeios na vizinhança; 

• Incentivar a participação das ações de formação continuada; 
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• Promoção de estudos auxiliem os professores na reflexão sobre o trabalho pedagógico; 

• Levantamento dos professores com práticas relevantes para realizarem oficinas com o 

grupo. 

Recursos e parcerias:  

• Equipe gestora; 

• Famílias dos alunos; 

• Parceiros da Escola; 

• EAPE; 

• CRE PP; 

• Equipe do Jardim de Infância 114 Sul; 

• Outras escolas; 

• Computador, papel, revistas na área de educação, internet; máquina copiadora. 

Cronograma: Durante todo o ano letivo de 2021. 

Avaliação: Discussões e apontamentos; Registros,estudos e avaliações durante as reuniões 

coletivas. 

PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL- 2021 

Orientadora: Sandra Regina Caichiolo deMelo  

Turno(s) de atendimento: Matutino/Vespertino 

 

O presente Plano de Ação tem como parâmetro a Orientação Pedagógica da Orientação 

Educacional na Secretaria de Educação do Distrito Federal (2019) cujo ponto de partida é a realidade 

observada no início do ano letivo de 2020 e tem em vista os objetivos do Projeto Político Pedagógico 

do Jardim de Infância 114 Sul. Será implementado em circunstâncias adaptáveis às exigências do 

momento, em virtude da Pandemia do Covid-19 que prevê o Teletrabalho e o retorno às aulas não 

presenciais do ano letivo de 2020. 

A atuação do/a pedagogo/a orientador/a educacional na Educação Infantil foi ampliada para 

todas as escolas no âmbito da Secretaria de Educação e, especialmente, na Coordenação Regional 

de Ensino do Plano Piloto somente em 2019. Essa ampliação representou um novo momento para a 

atuação da orientação educacional, somando-se à política de universalização da Educação Infantil e 

à militância histórica pela garantia do direito à educação com qualidade social da escola pública 

também na primeira etapa da Educação Básica. 

Cabe destacar que a Orientação Educacional contribui para o processo educativo a partir de 

uma prática dialogada com a comunidade escolar e que atua com a finalidade de fortalecer a rede 

social e interinstitucional. Sua atuação visa, especialmente, o desenvolvimento integral dos/das 

estudantes, repensando coletivamente o fazer pedagógico; participando na análise da realidade; 

apoiando diálogos problematizadores; contribuindo para a tomada de decisão individual e coletiva; 

implementando ações com foco em objetivos compartilhados no projeto político-pedagógico; e tendo 
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como pressuposto o respeito à pluralidade, à liberdade de expressão, à opinião e à democracia. 

Particularmente na educação infantil, o Serviço de Orientação Educacional (SOE) está 

comprometido com as aprendizagens das crianças nos diferentes campos de experiência e na 

vivência dos eixos integradores do currículo, que são o Cuidar, o Educar, o Brincar e o Interagir. 

Prima também pelos princípios éticos, políticos e estéticos afirmados nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil e no próprio Currículo em Movimento da Educação Infantil. 

Nessa primeira etapa, o/a pedagogo/a orientador/a educacional pode atuar em diferentes 

eixos e ações, a partir do seu contexto de atuação, valorizando a construção coletiva e o trabalho em 

rede. A saber: 

• acolhimento e inserção da criança ao ambiente escolar, principalmente no contexto da 

pandemia; 

• educação inclusiva na perspectiva da Educação Especial, da diversidade e dos direitos 

humanos; 

• assessoria pedagógica às equipes docente e gestora; saúde e alimentação saudável; 

• auxílio no desenvolvimento das habilidades Socioemocionais; questões familiares; 

• prevenção à violência e ao abuso sexual; transição da criança para a etapa seguinte; outros 

temas que julgar pertinentes. 

Nesse sentido, o presente plano de ação sistematiza a atuação da pedagoga orientadora 

educacional no Jardim de Infância 114 Sul, explicitando os objetivos, as ações, as parcerias e a 

avaliação a serem realizadas no percurso de sua implementação. 

 
Plano de ação Escola em casa DF - 2021 

Coordenação regional de ensino: Plano Piloto 

Unidade escolar: Jardim de infância 114 sul 

Código sigrh: 990170000004 Código i-educar: 

I- Levantamento de dados:  

Estudantes: 148 crianças matriculadas 

Estudantes enquadrados em grupo de risco: 

Acessibilidade às formas de atividades não presenciais: a equipe gestora 

Fez um levantamento com as famílias sobre o acesso virtual, aplicativo de mensagem ou 

material impresso. 92% dos alunos utilizam a plataforma, 8% aplicativo de mensagem e 1% 

material impresso. 

Quantitativo de servidores da unidade: 21 servidores efetivos, 03 auxiliares de 

Serviços gerais da empresa contratada e 1 merendeira contratada pela GDF. 

Profissionais  da  educação  enquadrados  em  grupo  de  risco:  Carla Machado Viana 

– mat. 0175.309-6; Christianny Costa de Oliveira Leitão -matr.0032.470- 1;  Karen Novoa de 
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Queiroz Lima – matr. 0222.736-3, Simone Locatelli Romeiro Ribeiro matr.0203.480-8; Solange 

Maria de Oliveira Castro mat. 0201.878-0; Valéria Gonçalves Batista Orrico matr: 0047.121-6. 

Quantitativo de servidores que participarão do teletrabalho: 15 Profissionais 

Descrição nominal dos servidores que atuarão no teletrabalho e presencial (Híbrido) 

com suas respectivas atividades a serem desenvolvidas: 

Equipe gestora:  Valéria Gonçalves Batista Orrico, Aline Medeiros da cruz Neumann e  Luciel 

de Oliveira Santos Coordenadora: Carla Machado Viana, Professores com restrição: 

Karen Novoa de Queiroz Lima, Solange Maria de Oliveira Castro. Orientadora Sandra Regina 

Caichiolo de Melo. 

Descrição nominal dos servidores que atuarão no teletrabalho com suas respectivas 

atividades a serem desenvolvidas: 

Equipe   de  Professores:  Aline Grace de Alcantara, Clarissa Silva Brandão, Christianny Costa De 

Oliveira Leitao, Gracielle Cristine Araujo De Carvalho, Juliana Santos da Silva Cabral, Karen Novoa De 

Queiroz Lima, Karina Reis de Andrade, Paula Janaína da Silva, Simone Locatelli Romeiro Ribeiro, 

Solange Maria De Oliveira Castro, Thalita Moreira Rodrigues. 

Formas de atuação nas atividades não presenciais: 

Construção dos planejamentos das aulas virtuais por meio de vídeo conferência, execução 

das atividades por meio de vídeo e grupos criados pelo whatsapp na solução de problemas 

encontrados na execução e auxílio às famílias. 

Descrição nominal dos servidores que atuarão presencialmente pois suas 

respectivas atividades não são compatíveis com teletrabalho: Adriana de Oliveira 

Ramalho; Eliana Oliveira Da Silva; Jorgelans Bandeira Viana; Jose Leite de Queiroz; 

Laudenir Rodrigues Matias; Sebastião Xavier Dos Santos. 

Definição dos indicadores objetivos para aferir resultados dos servidores em 

teletrabalho: 

- por meio dos relatórios semanais preenchidos pelos servidores e autenticados pela equipe 

diretiva local e a participação virtual da equipe de profissionais local. 

a) Deve ser efetuada, pela equipe gestora, a abertura de um processo por UE/ UEE/ ENE, 

contendo o planejamento da unidade escolar na retomada as atividades não presenciais da 

unidade, com a descrição das formas de atuação dos servidores lotados e em exercício na 

unidade, estabelecimento de metas e resultados a serem alcançados pelos servidores. Este 

pode ser ajustado após o plano estratégico pedagógico de atividades pedagógicas não 

presenciais; 

b) O planejamento informado no item acima, é o plano de ação da unidade e deverá 

respeitar o disposto na Portaria n° 120, de 26 de maio de 2020; utilizando o modelo 

fornecido pela portaria. 

c) Os relatórios de atividades devem ser preenchidos, assinados, individualmente e 
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diariamente, e enviados semanalmente por e-mail institucional da UE/UEE/ENE, em arquivo 

pdf, ao secretário escolar responsável pelos assuntos administrativos da unidade. Após o 

retorno das atividades presenciais, estes deverão ser anexados à folha de ponto. 

d) Ressalta-se que os relatórios devem conter as atividades detalhadas de atuação de cada 

profissional da unidade, levando em consideração as atribuições regimentais do cargo. 

(Circular n°50/2020 – see/sugep). 

Definição e controle efetivo das metas estabelecidas para regime de teletrabalho: 

Junto ao corpo docente buscar o incremento da produtividade e aumento da qualidade do 

trabalho, implementar mecanismos de avaliação e alocação de recursos para que a 

verificação do regime se atingiu os objetivos propostos. Estabelecer tarefas, metas de 

desempenho e monitorar o cumprimento das atividades de acordo com a função de 

cada servidor, mantendo relatório mensal arquivado na unidade. 

Descrição da forma de mensuração dos resultados da unidade em regime de 

teletrabalho: a mensuração do teletrabalho será realizada por meio de pesquisas apoiadas em 

questionários com a participação equipe gestora, do corpo docente e as famílias. 

Descrição das metas a serem alcançadas no regime de teletrabalho: 

Estabelecer e construir vínculos afetivos e pedagógicos, possibilitar e desenvolver as 

aprendizagens das crianças e buscar a participação das famílias. 

Descrição dos resultados e benefícios esperados para a unidade no Regime de 

teletrabalho: os resultados serão por meio de registro e acompanhamento das metas 

estabelecidas; os benefícios esperados são: o aumento da produtividade que o tele trabalho 

oportuniza pelo fato de os profissionais terem maior autonomia e a organização de seus 

compromissos profissionais. 

Descrição nominal dos servidores cujas atividades não sejam compatíveis com regime 

de teletrabalho, com as respectivas justificadas: 

Os vigilantes estão realizando o trabalho normalmente, devido ao cuidado patrimonial. As duas 

servidoras estão à disposição da IE para qualquer eventualidade. 

Formas de acolhimento de estudantes e profissionais da educação: 

A forma de acolhimento aconteceu por vídeo conferência através do Google. 

Planejamento de retorno às aulas presenciais: 

No momento não encontramos nenhuma possibilidade de retorno às aulas presenciais. 

Aguardamos a vacina. 
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XII – Acompanhamento e Avaliação do Projeto Político Pedagógico 

 
Na abertura do ano, durante a semana pedagógica, o PPP foi apresentado aos servidores da 

escola e na primeira reunião de pais e mestres que ocorreu em 08 de março, para comunidade 

escolar. No decorrer do ano letivo, será avaliado nas coordenações coletivas, por meio de discussões 

e reflexão crítica que possibilitarão a correção de distorções, retomada de procedimentos e 

adaptações que se fizerem necessárias para o alcance dos objetivos propostos. No início do 2º 

Semestre o PPP será reapresentado a comunidade escolar com as alterações sugeridas. Ao final do 

corrente ano letivo, a comunidade escolar participará de momento avaliativo desse PP, por meio de 

reuniões presenciais ou por meio de enquete e resposta a questionário. As informações colhidas 

servirão para os ajustes que serão realizados para a execução em 2021, lembrando que a presente 

proposta é dinâmica e inacabada, pois está em constante construção. 
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XIII– Projetos Específicos na Íntegra 

 

Serão apresentados os seguintes projetos do nosso Jardim de Infância 114 Sul, propostos 

para o ano de 2021, com seus principais objetivos, ações, responsáveis e avaliações: 

 
Projeto Escola de Heróis 

No ano de 2021, nossos alunos serão convidados participar do projeto Escola de Heróis, 

através da leitura, de passeios, pesquisas, projetos, brincadeiras, jogos e experiências, onde eles 

serão protagonistas de suas aprendizagens. 

Pensando no respeito e na educação para incluir a diversidade humana, buscando que as 

crianças entendam que todos são diferentes e essas diferenças são importantantes para a formação 

cultural do povo Brasileiro, respaldados na LDB(Lei no 9394/1996), na portaria n° 279, de 2018, e na 

Lei n° 11.645/2008, decidimos trabalhar, através de representações de viagens no tempo que contam a 

história da formação cultural do nosso País,  ressaltando a contribuição de toda e qualquer raça à 

formação da comunidade e sociedade Brasileira. 

Objetivo Geral 

Proporcionar o protagonismo infantil utilizando os campos de experiências por meio de 

vivências e descobertas para construção de conhecimentos e aprendizagem essenciais da Educação 

infantil. 

Objetivos: 

Propiciar às crianças espaços onde ela tenha autonomia para trocar vivências e experiências; 

Realizar atividades onde a criança como sujeito social e cultural, possa produzir cultura 

através de suas relações com os diversos grupos sociais no qual estão inseridas; 

Conduzir o aluno, durante o processo de aprendizagem, para o auto conhecimento, 

trabalhando sua identidade; 

Valorizar a cultura e identidade do outro, tendo uma escuta sensível às suas necessidades, 

respeitando as diversas formas de expressão que podem ser vivenciadas pelos seres 

humanos; 

Organizar momentos de realidade diversificada onde a criança possa ampliar seu repertório 

imaginativo. 

Ações previstas: 

Semana de adaptação: Apresentação do projeto, onde receberemos os alunos no primeiro dia 

letivo e suas famílias, com todos os funcionários vestidos de Heróis conhecidos dos programas e 

filmes. 

Eu, o outro e nós: Construção da própria identidade, através do autoretrato, escrita do nome, 

criação de uma identidade secreta. 

Corpo, gestos e movimentos: Teatro com heróis conhecidos; Músicas de incentivo a participar 
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das transformações de maneira positiva; Apreciação de diversas atividades culturais dos lugares 

vivem alguns super-heróis; Experiências sensoriais dos super poderes; um uniforme de herói. 

Traços, sons, cores e formas: Reavivar o Hino da Escola; Criar um símbolo para a escola; 

Oportunizar viagens nas proximidades da escola. 

Escuta, fala, imaginação: Desenvolver projeto de criação da sua identidade secreta e super 

poder com registro em um anuário da turma. 

Espaço, tempo e transformação: Mapa Mundi e transformações que queremos ajudar a 

acontecer no planeta Terra. 

Clientela: Todos os alunos do Jardim. 

Responsáveis: Equipe pedagógica do Jardim. 

Avaliação: Ao final do projeto, esperamos notar autonomia das crianças na resolução de 

problemas cotidianos, bem como ampliação do seu conhecimento de mundo e registrar através de 

relatórios semestrais e fotos. 

Duração: Todo o ano letivo tanto no ambiente virtual como presencial. 

 

Projeto Civismo Objetivos: 

- Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo atitudes desrespeito, ajuda 

e colaboração; 

- Identificar e compreender a sua pertinência aos diversos grupos dos quais participa, 

respeitando suas regras básicas de convívio social e a diversidade; 

- Reconhecer e cantar o Hino Nacional Brasileiro e de Brasília. 

- Reconhecer a bandeira Nacional Brasileira e participar com respeito do hasteamento e 

arreamento da mesma. 

Ações previstas: 

Explicação de como deve se comportar durante o Hino; 

Execução semanal do Hino do Brasil e hasteamento da Bandeira Nacional; 

Clientela: Todos os alunos do Jardim 

Responsáveis: Diretora e Vice-diretora 

 

Avaliação: Com a preocupação de educar cidadãos, transmitindo os reais valores que 

necessitam para a boa convivência na sociedade, a equipe gestora do Jardim de Infância 114 Sul 

implementou o projeto Civismo com encontros quinzenais. 

O termo civismo refere-se a atitudes e comportamentos que, no dia-a-dia, manifestam os 

cidadãos na defesa de certos valores e práticas assumidas como fundamentais para a vida coletiva, 

visando preservar a sua harmonia e melhorar o bem estar de todos. O civismo consiste no respeito 

aos valores, às instituições e as práticas políticas de um país. 

No entanto, é necessário que se trabalhe a civilidade na infância, onde existe uma parceria 
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entre família e a escola, pois esta formação de valores do indivíduo é por toda a vida, porém na fase 

infantil é que são formadas as bases de uma boa educação. 

O projeto civismo será realizado a partir de três dimensões: Ética, normativa e identitária. 

- Ética: Refletir e discutir de forma especulativa o que é bom para o indivíduo e para a 

sociedade. 

“Como devo agir diante dos colegas?” nas diversas situações que serão trabalhadas de 

acordo com a necessidade do grupo. 

- Normativa: Respeitar as regras de convivência para evitar conflitos nas relações 

interpessoais, proporcionando regras de civilidade agradáveis. 

- Identitária: Reconhecer valores, memórias e heranças patrimoniais que devem ser 

preservadas. 

Duração: Todo o ano letivo. 

 

Projeto Brincar é coisa séria (psicomotricidade) 

 

 

Justificativa para atividade: 

 

É sabido que a base do trabalho na educação infantil consiste na estimulação perceptiva e 

desenvolvimento do esquema corporal. A criança organiza aos poucos o seu mundo a partir do seu 

próprio corpo. Ela estrutura suas marcas, buscando qualificar seus afetos e elaborar suas ideias e 

isso se dá a partir da articulação movimento/corpo/relação e da sua ação sobre os objetos. 

A ludicidade assume um papel central na organização do trabalho pedagógico, pois direciona 

uma mediação inspirada no universo sensorial, simbólico e perceptivo da criança. 

As relações da criança em grupo são importantes não só para a aprendizagem social, mas 

Foto Projeto Brincar é coisa 

séria Acervo J.I. 114 sul, 
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fundamental para tomada de consciência de sua personalidade. Através da dinâmica psicomotora, 

pretendemos que as crianças percebam as reais potencialidades de seu corpo, suas limitações, 

trocando experiências, pedindo ajuda e superando todas as questões, trabalhando seu potencial e 

consequentemente, ampliar desenvolvimento global. 

O trabalho com a linguagem corporal, mediada pelo professor, estimula a aquisição de 

significados durante os movimentos, passando da simples percepção sensorial do corpo para o 

controle, expressão e desenvolvimento da independência da criança, promovendo sua autonomia. A 

linguagem corporal fundamenta-se em propostas lúdicas, respeitando cada faixa etária e 

priorizando as capacidades expressivas e instrumentais do movimento. Sozinha ou com seus pares, 

em espaços abertos ou fechados, ao ter acesso aos múltiplos repertórios de cultura corporal 

(brincadeiras, jogos, danças, atividades esportivas e outras práticas sociais), a criança exercita essa 

linguagem. 

A proposta desse projeto visa à melhoria da aceitação das diferenças, uma melhor percepção 

do seu próprio corpo, o prazer do movimento pela brincadeira que possa despertar 

consequentemente um maior desejo no ato de aprender. Pretende-se criar espaços e oportunidades 

onde as crianças se vejam podendo realizar várias atividades com experimentações, tornando-as 

cada vez mais saudáveis, independentes e autônomas. 

Objetivos: 

- Ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento utilizando gestos diversos e o 

ritmo corporal nas brincadeiras, danças, jogos e demais situações de interação; 

- Controlar gradualmente o próprio movimento aperfeiçoando seus recursos de 

deslocamento e ajustando suas habilidades motoras para utilização em jogos, brincadeiras, danças 

e demais situações; 

- Utilizar os movimentos de preensão, encaixe, lançamento, para ampliar suas 

possibilidades de manuseio dos diferentes materiais e objetos; 

- Apropriar-se progressivamente da imagem global do seu corpo conhecendo e identificando 

seus segmentos e elementos e desenvolvendo cada vez mais atitude de interesse e de cuidado 

com o próprio corpo. 

Metas: 

Estima-se alcançar com as atividades propostas 100% dos alunos desta IE. 

Profissionais responsáveis pela implementação da proposta de trabalho: 

Professoras: Christianny Costa de Oliveira Leitão e Solange Maria de Oliveira Castro 

(professoras com restrição de atividades – regência de classe). 

Demais envolvidos: 

Corpo docente, Coordenação Pedagógica. 

Detalhamento da atividade: 

As atividades serão planejadas pelas professoras Christianny e Alessandra,bem como os 
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materiais necessários em cada dia de realização do projeto, e repassados para as professoras 

regentes, que ministrarão as atividades propostas com sua turma. 

Cronograma: 

A realização das atividades do “Projeto Brincar é Coisa Séria” será 

quinzenalmente, durante todo o Ano Letivo. 

Avaliação: 

A avaliação das atividades será feita ao final de cada aula através de observação do professor e 

avaliação oral da turma. O professor repassará um registro escrito da mesma, para as responsáveis do 

projeto, para que se obtenha um feedback do processo. 

 

PROJETO DE TRANSIÇÃO – REMANEJAMENTO NATURAL 

No Jardim de Infância 114 Sul a transição – remanejamento natural é realizado quando 

recebemos as crianças do lar ou de creches, com a ida das crianças à escola sequencial para uma 

visita, mudança de turma ou de escola e até mesmo de ambiente fisíco ou virtual. Os alunos são 

apresentados aos profissionais e espaços da escola que chegam ou que irão. Esse momento de 

acolhimento e inserção é previamente planejado em ação conjunta das Instituições de Ensino e 

pessoas envolvidas no processo. 

Justificativa 

O Projeto de Transição – Remanejamento Natural (PTRN) se faz necessário em virtude do 

surgimento de situações problema que acontecem em razão da mudança de estabelecimento 

educacional; sejam eles de ordem física, emocional e/ou de aprendizagem. Tanto as crianças quanto 

os pais necessitam de orientações e acolhimento. Sendo assim, este projeto tende a minimizar e/ou 

sanar esses problemas. 

Objetivos 

- Promover a integração entre os alunos e pais com os profissionais da escola ou ambiente 

que serão inseridos  ou sequencial; 

- Possibilitar a troca e o compartilhamento de experiência pedagógica entre osprofessores 

tornando a aprendizagem dos estudantes um processo contínuo; 

- Propiciar a continuidade dos processos de aprendizagem e de desenvolvimento; 

- Assegurar a progressão continuada das aprendizagens e desenvolvimento dos estudantes, 

sem tensões e rupturas, em consonância com as especificidades do percurso escolar. 

Ações a serem desenvolvidas 

- Reunião de gestores das escolas em questão; 

- Reuniões com professores para discutir o processo ensino-aprendizagem e conhecimento 

do espaço escolar, bem como realização de estudos; 

- Apresentação do espaço escolar para os alunos e pais, bem como da dinâmica de trabalho, 

esclarecimento de diferenças entre escolas e etapas. 
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Cronograma 

- Durante o ano letivo de 2021. 

Profissionais envolvidos 

- Equipe Pedagógica 

- Equipe Gestora 

- Pais 

- Equipe de Apoio e Aprendizagem 

Parcerias 

- Escola Classe 114 Sul 

Resultados e avaliação 

- Processual 

 

Um livrinho na bagagem 

Quanto mais cedo histórias orais e escritas entram na vida da criança, maiores as chances de 

ela gostar de ler. Primeiro elas escutam histórias lidas pelos adultos, depois conhecem o livro como 

um objeto tátil “que ela toca, vê e tenta compreender as imagens que enxerga”, diz Edmir Perroti, 

professor de Biblioteconomia da Universidade de São Paulo (USP) e consultor do MEC. A criança lê 

do seu jeito muito antes da alfabetização, folheando e olhando figuras, ainda que não decodifique 

palavras e frases escritas. Ela aprende observando o gesto de leitura dos outros – professores, pais 

ou outras crianças. O processo de aprendizado começa com a percepção da existência de coisas 

que servem para ser lidas e de sinais gráficos. Algumas crianças não têm ambiente favorável à leitura 

em casa, mas há outras que ouvem histórias lidas pela família. Ao ser criado um ambiente de leitura 

nas escolas, as crianças levarão a prática para suas casas. E vice-versa, haverá crianças que trarão 

leitura para a escola. O projeto de visitas à sala de leitura como incentivo à leitura no Jardim de 

Infância 114 Sul torna-se indispensável para que, ainda na infância, o gosto pela leitura seja de fato 

incentivado. 

Justificativa 

Como toda arte, a literatura privilegia um domínio do conhecimento normalmente ignorado 

pelo ensino tradicional: o domínio afetivo. Por esse motivo, deve ser oportunizado à criança o 

encontro com o texto literário através da descoberta do prazer e da beleza. Segundo Ada Maria 

Hemilewski, oferecendo uma visão original da realidade, a literatura permite que a criança possa 

preencher lacunas resultantes de sua ainda pequena e escassa experiência existencial, nas classes 

de Educação Infantil. A literatura oferece alimento à criatividade e ao imaginário e oportuniza à 

criança o conhecimento de si mesmo, do mundo que a cerca, do seu ambiente de vida e lhe permite, 

então, estabelecer as relações tão importantes e necessárias entre o real e o não real. Dentro desta 

perspectiva, o projeto torna-se necessário para que a criança crie o hábito e o gosto pela leitura. 

Seguindo a linha da interdisciplinaridade lúdica, o responsável pela sala de leitura, dentro de cada tema 

trabalhado na escola, faz um levantamento bibliográfico correlato, para enriquecer e aprofundar o assunto Faz 
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parte também desse projeto a visita na escola de algum escritor de literatura infantil, para que as crianças 

possam constatar a autenticidade (pela presença física) e conscientizar-se da possibilidade de também vir a 

ser um escritor famoso, lido e reconhecido como tal. Diariamente, as crianças devem ter a oportunidade de 

ouvir e ter contato com os livros e as histórias escolhidas que, ao serem lidas ou contadas, propiciarão a 

formação do conceito individual e depois coletivo, dos temas abordados e ainda servirem de base para as 

discussões e questionamentos, ativando a criatividade e seu leque de opções para elaboração dos trabalhos e 

construções posteriores. O registro e organização de livros disponíveis para empréstimo e do retorno dos 

mesmos será feito pela professora responsável pela sala de leitura. Portanto, o Jardim de Infância 114 Sul 

adota o uso da sala de leitura em sua prática com as crianças, com o intuito de explorar histórias e contos e 

de ampliar as interações delas com o livro impresso, desenvolvendo a autonomia e o pensamento crítico. 

Objetivo Geral 

Incentivar o prazer e o valor da leitura, aproximando os educandos da literatura infantil, fazendo 

com que construam espontaneamente o hábito de ler. 

Objetivos Específicos: 

• Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do educando. 

• Promover o desenvolvimento e enriquecimento do vocabulário. 

• Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura. 

• Disponibilizar diferentes gêneros textuais. 

• Oportunizar a criança de ser responsável pelo livro. 

• Incentivar a interpretação da história escolhida pelo aluno através de artes plásticas, 

cênicas ou música. 

• Estreitar os laços da criança com os livros e seus autores, ampliando as atividades para 

empréstimos domiciliares ao aluno, o que enriquece e aproxima o relacionamento entre familiares, 

comunidade escolar e responsabilidade com o cuidado. 

CRONOGRAMA 

A sala de leitura deverá estar à disposição dos alunos no maior período possível de tempo, 

respeitando os momentos de coordenação individual da professora responsável. Durante o momento 

de aula, caso surja qualquer necessidade de se utilizar os livros e o espaço, os professores regentes 

têm livre acesso e podem contar com o apoio da professora Solange, responsável pela biblioteca. 

No sentido de organizar o empréstimo de livro para os alunos levarem para casa e outras atividades, 

foi criado uma tabela com horários fixos de atendimento às turmas. Porém, a professora está à 

disposição a atendimentos coletivos e individuais (junto com os professores regentes) durante suas 

40h de regência, conforme previsto em lei. Conforme foi apresentada na metodologia, a duração dos 

atendimentos às crianças será de março a novembro. 

Recursos Humanos E Financeiros Materiais 

• Participação dos professores, coordenadora, direção e outros funcionários. 

• Participação das crianças e da comunidade. 

• Uso de: livros, projeções, lenços, fantoches, dedoches, fantoches de vara, teatro de 
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sombras e reálias. 

• Uso do corpo para gesticular, abaixar, pular... (tudo de acordo com o que estiver 

acontecendo na história). 

• As histórias também poderão ser contadas embaixo de uma árvore, à beira da piscina, 

no pátio, no parque o em qualquer outro espaço. 

• Participação de autores convidados. 

Acompanhamento E Avaliação 

O acompanhamento é feito nas coordenações coletivas com a direção, coordenação e os 

professores regentes. Nas coletivas e Conselho de Classe é possível ter um retorno do trabalho que 

está sendo desenvolvido na sala de leitura. Sugestões, mudanças e acréscimos que devem ser 

pensados para melhor desenvolvimento das atividades com as crianças são sempre bem- vindas. 

As atividades trabalhadas na sala de leitura complementam os campos de experiências trabalhados 

em aula. A avaliação é feita através dos indicadores qualitativos, que partem da observação do 

professor, equipe gestora e também da participação e retorno do aluno. Não existem métricas exatas 

para medi-los, mas há metodologias. No caso do Jardim de Infância, fazemos uso também da 

avaliação institucional, preenchida por toda comunidade escolar antes do encerramento do ano, da 

observação direta e entrevistas não estruturadas, onde, através da escuta sensível, os alunos podem 

expressar o que acharam das histórias, brincadeiras e atividades desenvolvidas durante a vista a 

sala de leitura junto com a professora responsável e professores regentes. Nas reuniões coletivas, 

discutimos também o crescimento pedagógico dentro dos eixos e campos de experiências 

trabalhados. 

 

JARDIM DOS VALORES E SENTIMENTOS 

Sandra Regina C. de Melo 

 

Introdução: Os valores e sentimentos têm uma importância vital para o desenvolvimento de 

qualquer ser humano, principalmente na infância. Ao longo da sua vida, a criança vai experimentando 

valores e sentimentos relativos às pessoas com quem se relaciona e as situações em que se encontra 

mais ou menos integrada, que poderão marcar profundamente suas vidas. Trabalhar sobre os 

valores e os sentimentos requer um olhar profundo sobre si mesmo, o que não é uma tarefa fácil, 

visto que reconhecer nossas limitações, procurar as raízes de nossos anseios e reconhecer nossas 

vulnerabilidades é também aceitar e procurar lidar com este turbilhão de valores e sentimentos da 

melhor forma possível, para que possamos nos relacionar conosco e com o outro. Nosso principal 

objetivo, enquanto instituição de ensino é de oportunizar vivências lúdicas que sirvam para troca de 

experiências, exposição dos sentimentos de cada um; despertando o cultivo dos sentimentos bons 

que nos rodeia diariamente, criando mecanismos que auxiliem no controle das emoções. 

Justificativa: A escola é um espaço social privilegiado na construção do conhecimento 
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humano. Não há como crescer no desenvolvimento psicossocial se não houver a relação entre as 

pessoas. É na relação que os valores e sentimentos tornam-se relevantes. Desde a educação infantil 

os verdadeiros valores e sentimentos precisam ser abordados, no sentido da construção da 

personalidade da criança. Toda pessoa está em processo de constante aprendizagem. Os valores e 

os sentimentos se constroem no convívio com o outro, nas ações do dia a dia e nós educadores 

precisaram assumir esse compromisso com o coração e com a ação; planejando atividades para 

refletir junto às crianças, sobre o comportamento humano, agindo em prol do bem comum. Fez-se 

necessário criar algumas estratégias com o intuito de proporcionar sempre um ambiente atrativo e 

acolhedor, para que eles possam repensar atitudes, desenvolvendo afetividade, ética, cidadania, 

minando, aos poucos, as dificuldades encontradas quanto ao respeito com o próximo tanto quanto 

com si mesmo. Visando construir um ser capaz de melhorar o mundo em que vivemos sentimos a 

necessidade de atuar de forma mais eficaz no que concerne aos valores humanos e sentimentos, 

pois com esta ação estaremos colaborando para a existência de alunos mais íntegros e saudáveis. 

Objetivo Geral: Proporcionar ao aluno condições para que ele juntamente com o professor 

reflita sobre a necessidade de respeito entre todos por meio da aplicação dos direitos e deveres de 

cada um, formando valores éticos e sentimentos para o exercício de sua cidadania e assim, 

favorecendo uma aprendizagem realmente significativa na formação de seres humanos mais 

conscientes, participativos e responsáveis no convívio social. Aprendemos que amizade e o brincar 

juntos requerem cuidados, compreensão, amor e respeito e valores. 

Objetivo específico: Perceber que a colaboração beneficia a todos que convivem num 

mesmo ambiente; adotar atitudes de respeito pelas diferenças entre as pessoas; propiciar o 

desenvolvimento de valores e sentimentos indispensáveis à formação humana; explicar e reconhecer 

sentimentos e valores, saber categorizá-los e comunicá-los às pessoas; observar os sentimentos 

que nos são revelados pelas expressões verbais e não verbais das pessoas e compartilhar as 

dificuldades; reconhecer e interpretar as expressões e impulsos em suas condutas, ações e reações; 

oportunizar a criança diferentes situações lúdicas, para que por meio da convivência em grupo possa 

desenvolver a sociabilidade, autonomia, cooperação, respeito e solidariedade e estimular atitudes 

de respeito pelos outros e pelo ambiente, a fim de estabelecer uma relação harmônica; Intensificar o 

trabalho de valores e sentimentos, consciente do papel social da escola, oportunizando as reflexões 

e atitudes que visem o bem estar de todos e compreender a necessidade de conviver com as 

pessoas, adotando atitudes de respeito. 

Metodologia: Os temas serão abordados a partir das perspectivas e concepções que 

embasam o currículo em movimentação da SEEDF – Educação Infantil tendo como campo 

predominante “O eu, o outro e o nós”. Também serão explorados os demais campos uma vez que 

as atividades pedagógicas planejadas irão envolver o corpo, gestos, movimentos, cores, formas, 

sons, fala, escuta, imaginação, pensamento e imaginação. Alguns dos valores e sentimentos que 

serão explorados: Carinho, amor, tristeza, alegria, medo, diferenças (inclusão social), respeito, 
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amizade, decepção, medo, gentileza, raiva entre outros. Algumas atividades que serão realizadas: 

• Histórias, contos e fábulas. 

• Cartazes, murais. 

• Caixa dos sentimentos e valores. 

• Caixa das descobertas 

• Momento da conversa 

• Dramatizações, fantasias 

• Artes plásticas: diferentes materiais com diferentes texturas, cores, formas, tamanhos 

etc. 

• Jogos didáticos 

• Jogos e brincadeiras ao ar livre (direcionadas). 

• Dentre outros. 

 

Cronograma das atividades: Projeto será realizado conforme rotina elaborada pela equipe 

anualmente. A realização do projeto acontecerá semanalmente, sendo distribuídos em contação de 

história, dramatização e realização de uma atividade pedagógica utilizando dinâmicas 

diversificadas/lúdicas. O orientador educacional estará planejando semanalmente e expondo para 

toda equipe durante as coordenações o que será abordado na semana. 

Culminância: Criação da Árvore dos Sentimentos e Valores e do Coração da Paz pelos alunos 

e participação da comunidade escolar. 

Avaliação: deverá considerar a participação e envolvimento do aluno diante das atividades 

propostas e observará a resolução de problemas e as atitudes do aluno diante de situações reais 

e/ou simuladas a partir da realidade. 

Conclusão: É importante que nossos pequenos desenvolvam a dimensão ética e estética em 

relação à construção de valores e, bem como enfatizarmos aqui a questão da afetividade e das 

emoções que buscam uma convivência harmônica com outras pessoas no meio social no qual estão 

inseridas. Devem perceber que os valores estão presentes não só na sala de aula, mas no cotidiano 

também e que se deve fazer uso deles diariamente procurando não mentir, não discriminar nem 

enganar e cooperar com o próximo. Enfim, somente pela educação preventiva podemos atingir o 

objetivo de formar cidadãos conscientes e democráticos. 
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