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APRESENTAÇÃO 

         

 O Projeto Político Pedagógico do Jardim de Infância Lúcio Costa define a 

identidade da Unidade Escolar e indica caminhos, para que toda comunidade escolar 

conheça os objetivos educacionais que pretendemos atingir e que as decisões 

coletivas sejam norteadas por todos. 
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A educação infantil, considerada a primeira etapa da educação básica tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança, agora até os cinco anos de idade.  

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

nas relações éticas e morais que permeiam a sociedade. E, mediante diagnóstico e 

discussão da direção, professores, servidores e comunidade sobre a escola que temos 

e da escola que queremos, vimos a necessidade de criar estratégias para que a nossa 

instituição seja de fato formadora de cidadãos, reconhecida como referência no 

Distrito Federal pela qualidade de ensino através do desempenho, união e criatividade 

de nossa equipe. 

 Esse projeto foi elaborado nas reuniões de coordenação coletiva no decorrer 

dos meses de março e abril de 2021. Também foi enviado às famílias das crianças 

matriculadas, um questionário/pesquisa (via Google Formulário) e realizada Reunião 

com toda a comunidade escolar nos dias 10 e 11 de março do presente ano, para que 

as famílias pudessem contribuir com a construção deste documento.  

Vale ressaltar que ainda estamos no processo de escrita de ações que 

constam no quadro síntese dos projetos que estão no processo de implementação e 

por isso podem sofrer alterações. 

Por isso, elaboramos este documento que apresenta um diagnóstico da 

situação atual, objetivos, princípios norteadores, organização administrativa, curricular 

e avaliação, permitindo a construção do sucesso na aprendizagem e na formação 

plena de nossas crianças. 

O Jardim de Infância Lúcio Costa realiza o trabalho pedagógico baseado no 

protagonismo infantil, onde as crianças tem vez e voz. Procuramos práticas que 

proporcionem às crianças que elas também fazer parte do planejamento, execução e 

avaliação das atividades que são oferecidas no espaço educativo. 

Kramer (2006) menciona que a Educação Infantil, tem a finalidade de valorizar 

os conhecimentos prévios da criança e garantir a aquisição de ‘novos’ conhecimentos. 

Diz, ainda, que essa finalidade se cumpre, mediante a presença de um profissional 

capacitado, que reconheça as características da infância: aspectos físicos, 

emocionais, afetivos, cognitivos e sociais. Portanto,  acredita-se que  explorar este 



 

 

 

 

 

3 

 

 

 

conhecimento prévio, trabalhar suas partes, criando oportunidades e ajudando a 

criança a se desenvolver. Promovemos as nossas crianças desafios que atendem às 

suas necessidades, ampliando sua descoberta e seu caminhar. Ao construir uma 

escola que venha ao encontro dos desejos e das necessidades da criança visamos 

promover o seu desenvolvimento integral. Acreditamos que a parceria da comunidade 

escolar é fundamental para a organização e mediação do processo educacional.  

A Educação Infantil, segundo os artigos 29 e 30 da LDB é a “primeira etapa da 

Educação Básica”. Essa lei consagra definitivamente o atendimento às crianças de 

até cinco anos de idade, como parte da estrutura e do funcionamento dos sistemas 

educacionais. Seguindo a mesma direção, a BNCC define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais para a Educação Infantil e demais etapas 

da Educação Básica, afirmando a necessidade e importância de atendimento 

educativo às crianças da primeira infância. Temos ainda, segundo o Currículo em 

Movimento do Distrito Federal Educação Infantil: 

 

“Entre as várias concepções, o currículo requer um 

posicionamento sobre qual é a visão assumida sobre Educação 

Infantil, crianças e infâncias. Portanto, este currículo ressalta que 

a criança é um ser em constituição e em processo de 

humanização, como esclarece Vigotski (2012a), pois, ao 

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

(re)nasce como ser social. 

(...)A instituição que oferta Educação Infantil é um lugar 

privilegiado para que as crianças tenham acesso a 

oportunidades de compartilhar saberes, de reorganizar e recriar 

suas experiências, de favorecer vivências provocativas, inovar e 

criar cultura, de ter contato e incorporar os bens culturais 

produzidos pela humanidade.” 

 

 

O que desejamos é que práticas inovadoras sejam utilizadas no espaço desse 

Jardim de Infância e privilegiem antes de mais nada, o cuidar, educar, brincar e 

interagir de todas as nossas crianças. 
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HISTORICIDADE  

  O Jardim de Infância Lúcio Costa está situado à QELC 01 Lote 02 

EPTG/SUL e foi inaugurado em 12 de agosto de 1988, atendendo desde então 

alunos na faixa etária de 4 a 5 anos. Possui telefone fixo que atende pelo número 

3901-3691 e Email jilc.guara@edu.se.df.gov.br.  Foi criado através da Resolução 

nº 2795 de 08 de novembro de 1989 e teve sua autorização de funcionamento com 

a publicação da portaria nº 127 de 26 de agosto de 1996, da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal. A demanda inicial era de 78 alunos, com previsão 

de 06 turmas para 1989, praticamente dobrando o número de atendimento. 

   Em sua trajetória, o Jardim de Infância Lúcio Costa recebeu uma 

grande diversidade de público e pela excelência no trabalho desenvolvido desde 

o início de de sua fundação, é uma escola recohecida pela comunidade escolar. 

Mutas famílias retornam à escola trazendo várias gerações. Temos, no geral, uma 

comunidade escolar participativa tanto nas reuniões escolares como em eventos 

diversos proporcionados pela escola. 

  Desde a Constituição de 1988 (inciso III do artigo 208), a Educação 

Especial está garantida como dever do Estado e sua realização deve ser assegurada 

preferencialmente na rede regular de ensino e por meio do atendimento educacional 

especializado. Assim, ressalta-se que desde 1995, esta Unidade Escolar passou 

a receber crianças com necessidades educacionais especiais, proporcionando o 

convívio dessas com outras crianças, favorecendo o desenvolvimento e a 

aprendizagem, permitindo a formação de vínculos estimuladores, o confronto com 

a diferença e o trabalho com a própria dificuldade. Apesar dos esforços dos 

profissionais da Unidade Escolar e de algumas reformas realizadas, ainda é 

necessário que ocorram ajustes para atender melhor esse público. 

   No início do ano de 2017 até o fim do ano de 2019, a escola passou 

por reformas que ampliaram a quantidade de salas de aula devido ao fechamento 

dos jardins de inverno e por troca das janelas. Ainda no ano de 2017, na estratégia 

de matrícula por conta dessa reforma foi ampliado o número de turmas atendidas, 

mailto:jilc.guara@edu
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totalizando 10 (dez) turmas. Reformou-se ainda, cantina, pátio e banheiros. Em 

2019, os pisos foram trocados e as salas de aula foram equipadas com televisões 

Smart e ventiladores e toda a escola foi pintada. No ano de 2020 por intermédio 

da CRE-GUARÁ foi colocado alambrado na lateral  da Unidade Escolar, visto que 

por anos a comunidade escolar ficou insegura com as janelas das salas de aulas 

expostas, sem qualquer tipo de proteção.  

   O JILC faz parte do sistema de Gestão Compartilhada: regulamentada 

pela Lei nº 4.036, de 25 de outubro de 2007 (DODF nº 207, de 26/10/07) onde institui 

o Programa de Descentralização de Recursos Financeiros – PDAF, a partir do Decreto 

28.513 de 6/12/2007 e da Portaria 26 de 31/01/2008 onde dá ao gestor (diretor) 

autonomia gerencial para realização do Projeto Pedagógico no que tange aos recursos 

financeiros e sua devida aplicabilidade e nas decisões de interesse mútuo, de modo 

a assegurar a nossa missão institucional e ainda: será exercida conforme disposto no 

Art. 206, VI, da Constituição Federal. E conta também com o PDDE/FNDE (Programa 

Dinheiro Direto na Escola) de origem federal, destinado à cobertura de despesas de 

custeio, manutenção e pequenos investimentos, de forma a contribuir supletivamente 

para a melhoria física e pedagógica.  

   O espaço físico do Jardim de Infância Lúcio Costa possui: 5 salas de 

aula, 1 sala de professores, 1 secretaria, 1 sala de direção, 1 sala de leitura,  1 

sala do Serviço de Orientação Educacional, 1 sala de recursos, 1 cantina (com 

depósito para lanches), 1 depósito para gás, 1 copa, pátio coberto, parquinho, 1 

banheiro para deficientes físicos, 1 banheiro masculino infantil (com 3 reservados 

e 1 chuveiro) e 1 banheiro feminino infantil (com 4 reservados e 1 chuveiro) , 4 

banheiros para adultos. Atualmente a escola tem 206 crianças matriculadas. 

Apesar dessa estrutura e das reformas que já foram realizadas, ainda não há 

rampas de acesso, trocadores nos banheiros, parque adptado, dentre outros. 

   Atualmente, a Unidade escolar atua com a seguinte equipe: 

 Equipe Gestora  

• Diretora: Ione Teixeira Santana 
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• Vice-Diretora: Heloisa Alves De Sousa 

• Supervisora: Raimunda Neta de Souza Sales 

• Chefe de Secretaria: Cleide Maria Felix Rêgo 

 Conselho Escolar 

 Devido a aposentadoria de servidores, bem como a saída de crianças da 

escola e consequentementes de seus reponsáveis, o Conselho Escolar passará 

por eleições conforme Cronograma da Secretaria de Educação. 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 O diagnóstico viabiliza uma análise mais atenta e detalhada sobre a realidade 

escolar, pois identifica potencialidades, fragilidades e problemas relevantes da 

comunidade escolar do Jardim de Infância Lúcio Costa. A comunidade escolar 

apresenta características bastante heterogêneas quanto aos níveis socioeconômico-

cultural, de escolaridade, de moradia, de constituição familiar, de diferentes regiões 

administrativas. Com advento da Pandemia em decorrência da Covid-19, as aulas 

presenciais forma suspensas conforme os Decretos nº 41.849, de 27 de fevereiro de 

2021 e nº41.874, de 08 de março de 2021. Foi orientado pela SEEDF o uso da 

Plataforma Escola em Casa (Google Classroom) para disponibilização das aulas. 

Cerca de 85% das crianças matriculadas no JILC acessam a plataforma e realizam a 

devolutiva das propostas por esse mesmo meio. Há a disponibilização por parte da 

escola do Kit Escolar contendo as atividades impressas para todas as crianças 

matriculadas. A frequência de retirada e devolução desses kits alcança a margem de 

95%. 

 As vagas do primeiro e segundo períodos são disponibilizadas e ocupadas por 

crianças oriundas da Creche Tia Joana, CEPI Lobo Guará, Educação Precoce  

telematrícula 156. As turmas são compostas por no máximo 21 crianças. 

 Em relação ao tempo de permanência das crianças nesta Unidade Escolar, 

oferta-se a jornada de tempo parcial (cinco horas).  



 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 Foi enviado às famílias das crianças matriculadas, um questionário/pesquisa 

(via Google Formulário) para subsidiar este diagnóstico.  

 Esta Unidade Escolar, até a presente data tem 1 criança com deficiência 

múltipla, 1 criança deficiente auditiva/ moderada,  2 crianças síndrome de down/ 

deficiência intelectual, 1 criança com deficiente físcica/ baixa necessidade educacional 

especial e 5 crianças com transtorno global do desenvolvimento/ autismo. Temos 

ainda, 9 crianças oriundas da Educação Precoce (dentre elas, 1 cadeirante). 

 Abaixo temos alguns gráficos, baseados nas respostas  dadas ao questionário 

citado acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observou-se alterações quanto ao grau de escolaridade dos responsáveis, bem como 

a renda familiar da clientela atendida nesta UE, visto que em anos anteriores 

Grau de escolaridade dos responsáveis 

Tipo de moradia 

A criança faz uso de quais meios de acesso à Internet? 
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mostrava-se que as famílias relataram menor poder aquisitivo (renda familiar) e 

grande parte tinha formação inferior à apresentada no gráfico deste ano (Graduação). 

FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

      A escola é um espaço coletivo de socialização e contribui para o pleno 

desenvolvimento do ser humano. Assim sua função social perpassa a formação de 

cidadãos solidários, participativos, éticos e críticos na sociedade, conscientes de seus 

direitos e deveres.  

 Acreditamos que a educação infantil tem uma identidade que precisa 

considerar a criança como um sujeito de direitos, oferecendo-lhe condições materiais, 

pedagógicas, culturais e de saúde para isso, de forma complementar à ação da 

família. Desse modo, a função da escola objetiva o papel social de valorizar os 

conhecimentos adquiridos e proporcionar novas possibilidades de conhecimento. 

Vivenciar e compartilhar as diferenças culturais e ainda ter acesso a um conjunto de 

saberes científicos e formas de conhecimentos novos também faz parte das funções 

da escola.  

 Impulsionar o desenvolvimento integral das crianças e promover a cada uma 

delas o acesso à construção do conhecimento e à aprendizagem de diferentes 

linguagens, assim como garantir o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, 

à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com seus pares etários e com 

os adultos. Assim, seguimos as orientações da BNCC  que afirma quanto aos campos 

de experiências que “constituem arranjo curricular  que acolhe situações e 

experiências concretas da vida cotidiana da criança e seus saberes, entrelaçando-os 

aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 2017, P.38). 

 Desse modo o Jardim de Infância Lúcio Costa age para que as crianças se 

tornem  seres autônomos, propiciando a elas conhecer o mundo e valorizar o 

conhecimento de cada uma em suas ações/atitudes, de organização das ideias para 

conviver em sociedade. 

 



 

 

 

 

 

9 

 

 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 Com base nos direcionamentos do DCNEI (BRASIL, 2010, p. 16) que afirmam 

que as aprendizagens das crianças devem se apoiar nos direitos de conviver, brincar, 

participar, explorar expressar e se connhecer e ainda no Currículo em Movimento, 

especificamente no Caderno  Pressupostos Teóricos,  esta proposta tem como 

finalidade a formação integral da criança, a sustentabilidade humana na busca de uma 

educação com qualidade escolar e vinculada também  às práticas de inclusão visando 

ao acolhimento e inserção dos estudantes com necessidades educacionais especiais, 

atendendo assim aos princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Ressalte-se que os princípios Éticos, Políticos e Estéticos engendram os seis direitos 

de aprendizagens já citados acima. Eles também devem guiar as relações dos adultos 

(profissionais e famílias) para que lhes sejam dados suportes na consolidação da 

Educação Infantil.  

  De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica do DF, 

os princípios éticos referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 

identidades e singularidades. Para garantir que os princípios expostos no Currículo 

em Movimento (Princípios da Educação Integral (Integralidade, Intersetorialização, 

Transversalidade, Diálogo escola e comunidade, Territorialidade, Trabalho em rede) 

e Epistemológicos (Unicidade entre teoria e prática, Interdisciplinaridade e 

contextualização e Flexibização) sejam efetivamente articulados em nossas práticas 

pedagógicas, essa Unidade Escolar adota a postura de romper com a solidão 

profissional dos professores, promovendo diálogo entre os docentes e seus pares, 

bem como com toda a comunidade e escolar. Essas interações devem ser 

formadoras, no sentido de que devem ser baseadas nos valores sociais que 

fundamentam a proposta pedagógica. A cidadania, a cooperação, o respeito às 

diferenças e o cuidado com o outro são aprendidos na vida cotidiana. Por isso o papel 

dos educadores e das famílias é muito importante. Não podemos esperar que as 

crianças desenvolvam atitudes éticas se os adultos não as demonstram em sua forma 

de atuar na escola, com as crianças, com os colegas e com as famílias. 
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 Entende-se ainda que na Educação Infantil os aspectos relacionados ao 

cuidado e ao acolhimento são prioritários. A educação e o fazer pedagógico junto às 

crianças pequenas não descartam de forma alguma as formas de 

cuidado/acolhimento, porque defendemos a indissociabilidade de educar e cuidar 

nesse primeiro nível da Educação Básica. O cuidado se relaciona com a dimensão 

ética na prática educativa, o ser humano precisa ser visto como pessoa, valorizado 

como pessoa e a atuação do professor precisa proporcionar aos que estão na 

condição de aprendentes as possibilidades de se construírem como seres humanos.  

  Faz-se necessário afirmar que o professor por meio da sua atuação com 

práticas que valorizam o educar e o cuidar potencializa habilidades, conhecimentos e 

experiências que contribuem para o desenvolvimento pleno da criança. Esse trabalho 

que tem como foco o outro e o relacionamento entre os pares contribui para a 

educação democrática, de uma prática pedagógica que priorize a emancipação da 

criança, sujeito de direitos e entendida como cidadã. Percebe-se a importância que as 

ações de cuidado e de acolhimento do outro, como pessoa, favorecem no 

desenvolvimento da criança. São atitudes racionais, pois o professor planeja e 

organiza o trabalho pedagógico no sentido de priorizar o desenvolvimento integral da 

criança, como também são interativas, pois demanda o desvelo, a criação de vínculos, 

o acolhimento do outro apesar das diferenças, a construção de conhecimentos 

culturais e atitudes sociais. 

 Ainda quanto aos princípios, temos os princípios políticos os quais referem-se 

à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da criticidade e do respeito à 

democracia. A criança, produtora e consumidora de cultura, é participante da vida 

social, modifica e é modificada pelas interações que estabelece com o outro, com a 

cultura e com o ambiente, por meio das múltiplas linguagens. Nesta Unidade Escolar 

visamos proporcionar para as crianças a ampliação das possibilidades de cuidar e ser 

cuidada, de se expressar, comunicar e criar, de organizar pensamentos e ideias, de 

conviver, brincar e trabalha em grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os 

problemas e conflitos que se apresentam às mais diferentes idades.  
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 A Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, fundamenta-se 

em princípios de equidade, de direito à dignidade humana, na educabilidade de todos 

os seres humanos, independentemente de comprometimentos que possam 

apresentar em decorrência de suas especificidades, no direito à igualdade de 

oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de expressar-se, e no direito 

de ser diferente. Essa modalidade de educação deve estar apoiada em políticas 

públicas educacionais reconhecedoras da diferença e da necessidade de condições 

distintas para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem de estudantes com 

deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

(Currículo em Movimento da Educação Especial pág. 12) 

 Por fim, mas não menos importante temos os princípios estéticos voltados para 

a sensibilidade, criatividade, ludicidade, diversidades artísticas e culturais, habilidades 

essas altamente valorizadas na educação infantil. Desse modo, oportunizar às 

crianças  vivenciar os aspectos estéticos na infância: brincadeiras com sons, ritmos, 

e melodias com a voz, construção com as próprias crianças de instrumentos musicais 

e descoberta de outros objetos sonoros, como também pinturas, desenhos, 

esculturas, com materiais diversos e adequados à faixa etária, brincadeiras, 

juntamente com gestos, canções, recitações, poemas, parlendas são algumas das 

ações que fazemos para contrubuir com a formação das crianças. 

 

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

• Subsidiar técnica e pedagogicamente, o desenvolvimento dos campos de 

experiências propostos pelo Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação 

Infantil –  ainda pelo Referencial Curricular nacional para a Educação Infantil e a 

BNCC;  

• Sensibilizar, envolver e fortalecer a participação da família no processo educacional 

de parceria da família e comunidade.   

• Favorecer o desenvolvimento da criança em seu aspecto físico, psicológico, 

intelectual, social complementando a ação da família;  
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•  Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 

independente e confiante em suas capacidades;  

•  Participar ativamente de práticas de letramento: manipular, explorar e conhecer 

diferentes portadores de texto estimulando a leitura e escrita espontâneas;  

•  Observar e explorar a natureza e os ambientes com atitude de curiosidade, 

percebendo-se como integrante, dependente e agente transformador do meio 

ambiente, valorizando atitudes que contribuem para sua preservação;  

•  Participar de atividades que envolvam noções de matemática;  

• Desenvolver habilidades e atitudes que vão lhe permitir tornar-se um ser autônomo; 

• Estabelecer princípios e valores na vida da criança que irão nortear suas decisões;  

•  Respeitar a si, ao próximo e ao ambiente em que vive;  

•  Propiciar a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições 

culturais demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas 

valorizando a diversidade. 

• Transformar a realidade social, valorizando a dignidade humana, orientada pelo 

conhecimento e pelos princípios éticos, estéticos e políticos; 

• Estabelecer parcerias com a comunidade, tendo em vista a melhoria da unidade de 

ensino; 

• Promover a socialização das crianças com seus pares e com adultos, tendo em vista 

que  as parendizagens ocorrem em meio às relações sociais por meio do brincar e 

interagir; 

• Proporcionar aos profissionais da escola melhores condições de trabalho dando 

recursos didáticos e pedagógicos necessários para desenvolver um excelente 

trabalho; 

•   Estimular e divulgar a formação continuada para professores e auxiliares da 

educação; 
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• Propiciar a gestão participativa na execução da Proposta Pedagógica da escola. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS- METODOLÓGICOS   

Esta Unidade Escolar segue as orinetações do Currículo da Educação Básica da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que fundamenta-se na 

Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opção teórico-

metodológica que se assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica 

da população do Distrito Federal um deles. 

 Pensando a partir da teoria histórico cultural de Vygotsky, a criança nasce 

inserida num meio social, que é a família, e é nela que estabelece as primeiras 

relações com a linguagem na interação “com o outro” (VYGOTSKY, 2008). Nas 

interações cotidianas da criança com o adulto a “mediação”, intervenção de outro entre 

duas partes para que uma relação se estabeleça, acontece espontaneamente no 

processo de utilização da linguagem, no contexto das situações imediatas. Segundo 

Vygotsky (2008), o homem se produz na e pela linguagem, ou seja, é na interação 

com outros sujeitos e formas de pensar, por meio da apropriação do saber da 

comunidade em que o indivíduo está inserido.  

 A formação ética, compreendida como:  

 

promoção de atitudes orientadas por valores humanizadores, 

como dignidade da pessoa, liberdade, igualdade, justiça e paz, 

reciprocidade entre povos e culturas, servindo de parâmetro 

para a reflexão dos modos de ser e agir individual, coletivo e 

institucional (DISTRITO FEDERAL, 2014b, p.55). 

 

 Torna-se necessária para discutirmos acerca da concepção e do lugar que a 

criança assume em nossa unidade escolar, portanto, o trabalho educativo aqui 

organizado e estruturado, está em consonância com o Currículo em Movimento da 

Educação Básica do Distrito Federal, pois parte da concepção de que a “criança 
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definida como sujeito histórico de direitos, atuante e protagonista na constituição de 

sua identidade pessoal e coletiva.”  (DISTRITO FEDERAL, 2018a, p. 14). Partindo 

dessa compreensão de criança o trabalho educativo nesta instituição pressupõe a 

ampliação do olhar voltado às infâncias contituídas historicamente aqui no Distrito 

Federal. 

 A preocupação com a educação pedagógica e a inserção das crianças na 

sociedade são ideias e inquietações do fim do século XIX e início do século XX. Antes 

desse período, a infância não era reconhecida e a única diferença entre o adulto e a 

criança era o tamanho, a estatura, pois assim que apresentavam certa independência 

física, já eram inseridas no trabalho, juntamente com os adultos. Segundo (ARIÉS, 

25826 1978, p. 50) “[...] à arte medieval desconhecia a infância ou não tentava 

representá-la. É difícil crer que essa ausência se devesse a incompetência ou a falta 

de habilidade. É mais provável que não houvesse lugar para a infância nesse mundo”. 

 A partir do século XV é que os adultos, os pais, a comunidade em geral começa 

a perceber que a criança precisa do momento de diversão, de se relacionar com 

pessoas da sua idade. Por volta do século XVI e XVII ocorre outra mudança em 

relação às crianças - um traje especial passa a distinguir as crianças dos adultos. 

Philippe Ariés afirma que  

 

Essa especialização do traje das crianças, e, sobretudo dos 

meninos pequenos, numa sociedade em que as formas 

exteriores e o traje tinham uma importância muito grande, é uma 

prova da mudança ocorrida na atitude com relação às crianças 

(ARIÉS, 1978, p. 157). 

 

 No Brasil a concepção de infância tomou novos rumos a partir do século XX, 

onde se percebeu as necessidades específicas e peculiares para a sobrevivência da 

infância e juventude.  Assim a concepção de infância de hoje é decorrente de 

constantes transformações socioculturais, na qual mudaram os valores, os 
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significados, as representações e papéis das crianças e adolescentes dentro da 

sociedade. 

 No Brasil, dispomos de legislação avançada na área da educação, introduzida 

pela Constituição Federal de 1988: o "Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)"- 

Lei nº 8.069 , de 13 de julho de 1990, e a"Lei de Diretrizes e Bases da Educacao 

Nacional (LDB)"- Lei nº 9.394 , de 20 de dezembro de 1996.  Constituição atual 

reconheceu, pela primeira vez, a Educação Infantil como um direito da criança, 

opção da família e dever do Estado. A Constituição Federal criou a obrigatoriedade de 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade em seu 

artigo 208 , inciso IV. 

 Aqui no Distrito Federal, as ações acerca da Educação Infantil são pautadas na 

Pedagogia histórico- crítica e Psicilogia histórico-cultural que que afirmam a 

importância da brincadeira para o desenvolvimento do ser humano, para constituição 

da subjetividade, especialmente nos seus primeiros anos de vida. Outra contribuição 

dessa corrente teórica se refere aos estudos sobre os processos de desenvolvimento 

do pensamento e sua relação com a fala. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI) (BRASIL, 2009) determinaram que cabe à educação infantil 

garantir a promoção de condições de convivência entre crianças e entre crianças e 

adultos, visto que nas interações e brincadeiras elas elaboram “sua identidade pessoal 

e coletiva, brinca[m], imagina[m], fantasia[m], deseja[m], aprende[m], observa[m], 

experimenta[m], narra[m], questiona[m] e constrói[em] sentidos sobre a natureza e a 

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

 Nos primeiros anos de vida, a brincadeira tem um papel fundamental, pois 

proporciona a “ação na esfera imaginativa, [...] a criação das intenções voluntárias e 

a formação dos planos da vida real e motivações volitivas” (VYGOTSKY, 1989, p. 

117). Através da brincadeira, a criança lida com imaginação e regra ao mesmo tempo, 

variando a forma como estas se apresentam ao longo do desenvolvimento da 

brincadeira infantil. 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 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035083/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035083/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035083/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035083/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
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Transversais do Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e 

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

Por meio da educação, a criança se apropria dos objetos criados historicamente pela 

humanidade e, nesse processo, reproduz e incorpora as capacidades, habilidades e 

aptidões humanas, também historicamente criadas pela humanidade. Esses objetos 

podem ser materiais como instrumentos do dia-a-dia – objetos e máquinas – ou podem 

também ser objetos não-materiais, como a linguagem e os costumes, por exemplo. E 

por intermédio da brincadeira, segundo o Currículo em Movimento o ato educativo 

 

diz respeito não apenas à apropriação do patrimônio cultural da 

humanidade, expresso nas artes, ciências, tecnologias, 

tradições, acesso ao qual as crianças efetivamente têm direito, 

mas, na Educação Infantil, todas as ações se prestam a educar, 

a apresentar suas tradições culturais às novas gerações e inseri-

las na sua sociedade. As crianças aprendem como se alimentar, 

repousar, higienizar-se, vestir-se, interagir no seu meio social. 

Daí a necessidade de que as ações pedagógicas, na instituição 

que atende à Educação Infantil, sejam planejadas, tenham 

intencionalidade e partam de situações reais do cotidiano. 

Quando as crianças são cuidadas, aprendem também a cuidar 

de si, dos outros, dos ambientes, dos animais, da natureza.  

 

 Diante do que foi exposto, sobre a as teorias defendidas pela Secretaria de 

Educação, esta Unidade escolar busca propiciar às crianças as brincadeiras como 

principal atividade, pois as crianças brincam por necessidade e não somente por 

prazer. É importante ressaltar que o que acontece na infância, não fica apenas nessa 

etapa, mas repercute na vida adulta do ser humano.  

 É na infância que a criança se apropria da cultura, patrimônio da humanidade, 

historicamente constituído. Nesse processo de apropriação cultural, a brincadeira é 

uma atividade fundamentalmente significativa no que se refere à transição do ser 

biológico para o ser cultural e depende do outro (adulto ou outras crianças) para ter 
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um sentido. Esse é o fato que se justifica a criança como ser brincante e a infância 

como o tempo de brincadeiras. Educar e cuidar com qualidade na Educação Infantil 

passam prioritariamente pelo brincar. É preciso, portanto, valorizar, respeitar e 

possibilitar brincadeiras para que as crianças se desenvolvam de maneira integral. 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 A organização do planejamento pedagógico como um todo, enseja melhoria da 

qualidade de ensino, principalmente se for compreendido numa perspectiva dinâmica, 

sendo acompanhado, avaliado e reestruturado, levando em consideração os objetivos 

da Educação Infantil, com vistas à formação integral das crianças. O trabalho 

educativo organiza-se e estrutura-se de modo a assegurar às crianças a manifestação 

de seus interesses, desejos e curiosidades, a valorização de suas produções, o apoio 

à conquista da autonomia na escolha de brincadeiras e de atividades. 

 Com o advento da pandemia e por consequência a suspensão das aulas 

presenciais, até a presente data trabalharemos  de acordo com a organização abaixo: 

- Cabe ao coordenador criar a sala de aula (Google Classroom) e convidar 

professores.  Cada professor é responsável por convidar  os alunos para 

participarem (inserindo o e-mail institucional da criança  - @edu). 

- Cada professor é responsável pelas aulas de sua própria turma (podendo claro, 

haver acordos entre os professores, mas que não prejudiquem os alunos) 

- As postagens no Google Classroom serão diárias e deverão conter: data da aula 

com o tema da semana, descrição escrita acerca das atividades, o arquivo da 

atividade do dia e vídeo explicativo sobre o tema da aula feito pelo professor 

(conforme os dias combinados). 

- Os vídeos educativos que o professor utilizará (Youtube e outros), deverão estar de 

acordo com a faixa etária, com linguagem apropriada e conforme informações do 

Caderno Orientador “A Lei de Direitos Autorais no Contexto Educacional”, zelando 

pelo respeito à autoria das obras 
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- Serão realizadas coordenações quinzenais (às terças ou quintas-feiras) com os 

professores e a coordenação pedagógica com o objetivo de dar subsídio para o 

planejamento das aulas, bem como para a formação continuada e estudos voltados 

para a Ed. Infantil e suas práticas. Nosso objetivo em promover a  formação 

continuada é provocar, no docente, um desenvolvimento de habilidades para melhorar 

o processo de ensino e aprendizagem que ocorre dentro da instituição de ensino a 

cada dia. 

 

- CRONOGRAMA DE AULAS (período remoto) 

SEGUNDA-FEIRA: vídeo feito pelo professor (de preferência aparecendo), explicando 

o tema da semana e a aula do dia. 

TERÇA-FEIRA: Aula on-line via Google Meet (gravada), com duração de até 1h. 

Matutino às 9h e vespertino às 14h. O professor que não optar pela live, gravará 

as aulas – Videoaulas- explicando o que será trabalhado e não somente apresentar 

a atividade sugerida para o dia. 

QUARTA-FEIRA: Orientações escritas (direcionadas aos responsáveis) sobre as 

atividades do dia. Postagem de história do Projeto de Contação de História – Sala 

de Leitura em Parceria com o Projeto Jardim com Histórias. 

QUINTA-FEIRA: Aula on-line via Google Meet (gravada), com duração de 1h. Matutino 

às 9h e vespertino às 14h. O professor que não optar pela live, gravará as aulas – 

Videoaulas- explicando o que será trabalhado e não somente apresentar a 

atividade sugerida para o dia. 

SEXTA-FERA: Orientações escritas (direcionadas aos responsáveis) sobre as 

atividades do dia. 

SÁBADO LETIVO DE ACORDO COM CALENDÁRIO ANUAL 2021: Videoaulas ou 

Orientações escritas (direcionadas aos responsáveis) sobre as atividades do dia. 

Os sábados letivos tematicos serão organizados pela EEAA e SOE. 

- Os vídeos educativos e videoaulas deverão ser enviados para a supervisão e 

coordenação antes da postagem na plataforma.  
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- Será enviado aos alunos, kit mensal de atividades (contendo Bloco de Atividades, 

ficha dos nomes das crianças mensagens, calendário e outros recursos 

pedagógicos).  

- O prazo de devolução das atividades ocorrerá de preferência mensalmente (quando 

buscar o próximo kit as famílias deverão trazer o Bloco de Atividades enviada no 

mês anterior) ou até o final do bimestre vigente. Também poderá ser efeutuada por 

meio de fotos das atividades realizadas, que deverão ser postadas pelos 

responsáveis na plataforma dentro deste mesmo prazo. (evitar uso do WhatsApp 

para essas devolutivas). 

- Os Blocos de Atividades serão elaboradas pelos professores, juntamente com a 

coordenação e supervisão. 

- O uso do WhatsApp da turma seja direcionado para repassar circulares, informações 

simples e tirar dúvidas. As postagens das aulas e devolutiva das atividades 

deverão ocorrer via plataforma Escola em Casa. 

-O uso de novas tecnologias será extremamente válido. Aplicativos, jogos on-line, 

plataformas e programas para que as aulas possam se tornar ainda mais 

instigantes e divertidas para as crianças serão meios utilizados.  

- Vamos todos ficarmos atentos à quantidade e tipos de atividades sugeridas às 

famílias, bem como a quantidade e duração dos vídeos enviados. Nesse período 

de pandemia as demandas em casa somam-se e trazem a necessidade de 

diferentes pontos de atenção e esforço ao mesmo tempo para todas as casas, 

inclusive as nossas famílias. 

  - Com auxílio do SOE, serão realizadas buscas ativas das crianças com objetivo de 

evitar a evasão escolar. A busca ativa A Busca ativa caracteriza-se por:  a equipe 

docente comunicar ao Serviço de Orientação Educacional, casos de 

ausências/faltas recorrentes sem as devidas justificativas. A partir daí, 

considerando suas atribuições, o Profissional de Orientação Educacional, adotará 

as medidas previstas no inciso XXV, do Art. 128, do Regimento Escolar da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal, em conjunto com a equipe gestora da U.E. 
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 Nosso objetivo em promover a  da formação continuada é provocar, no docente, um 

desenvolvimento de habilidades para melhorar o processo de ensino e aprendizagem 

que ocorre dentro da instituição de ensino a cada dia. 

 

Plano de Ação 2021 

Orientação Educacional (OE) 
 

CRE: Guará 

Unidade Escolar: Jardim de Infância Lúcio Costa                                                                                                                

Telefone:39013691 

Orientador(a) Educacional: Verônica de Fátima M. de Oliveira                                                                                              

Matrícula:340030 

E-mail: veronica.fatima@edu.se.df.gov.br 

Celular: 999891293 

 

EIXOS DE 

ATUAÇÃO 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEI

S 

CRONOGRAM

A 

AVALIAÇÃO  

Atendimento à 

comunidade 

escolar. 

 

Busca ativa de 

estudantes/famílias

. 

 

Integração famí- 

lia/escola. 

. Proporcionar 

ao corpo 

docente o 

conhecimento 

do papel a ser 

desempenhado 

pela Orientação 

Educacional no 

contexto 

escolar. 

. Inserir o corpo 

discente nessa 

nova 

modalidade de 

ensino à 

distância. 

. Contribuir com 

a família no 

. Folder 

explicativo no 

power point. 

.Telefonemas, 

mensagens por 

whatsapp, e e-

mails e registro 

dos mesmos 

nas pastas das 

turmas. 

.Gravação de 

vídeos, lives,  

mensagens e 

textos para as 

famílias. 

.Telefonemas 

para as famílias 

que necessitam 

.Pedagogo/ 

Orientadora 

Educacional 

.Equipe Gestora, 

docentes e 

Orientação 

Educacional. 

.Orientação 

Educa- 

cional, SEAA e 

Sala de 

Recursos. 

.Orientação 

Educacional. 

 

 

. Março. 

. Durante todo o 

ano letivo. 

. Gravação de 

vídeos e lives 

educativas: 

Mensalmente. 

Mensagens no 

AVA: 

Quinzenalment

e. 

.Durante o ano 

letivo. No final de 

cada semestre: 

pequeno 

questioná- 

rio. 

. Observar e 

avaliar a 

participação dos 

estudantes no 

uso do material 

impresso e do 

AVA, através do 

Feedback dos 

professores. 

. Enviar no AVA 

ou no material 

impres- 

mailto:veronica.fatima@edu.se.df.gov.br
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sentido de 

ajudá-la nesse 

novo processo 

de ensino e 

aprendizagem. 

de serem 

ouvidas e 

acolhidas. 

so uma pequena 

avaliação a ser 

preenchida pela  

família. 

 

 

 

 

Plano de Ação 2021 

Coordenação pedagógica 
 

CRE: Guará 

Unidade Escolar: Jardim de Infância Lúcio Costa                                                                                                                

Telefone:39013691 

Coordenadora Pedagógica: Talitta Martins A. Q. Pereira 

Matrícula:222.237- X 

E-mail: talittam.pereira@edu.se.df.gov.br 

Celular: 98523.9496 

 
OBJETIVO AÇÕES PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Participar, 

promover e 

coordenar a 

participação 

docente nas 

fases de 

reelaboração, 

execução e 

- Proporcionar 

momentos de 

discussão, 

análise e 

reestruturação 

do PPP 

durante as 

coordenações 

- Equipe Gestora; 

- Professores 

regentes; 

- Professores 

readaptados; 

-EEAA, OE, SRG; 

- Secretaria 

Escolar. 

-

Comunidade 

Escolar 

- Semana 

Pedagógica;  

- Coordenações 

coletivas do 1º 

semestre letivo; 

- Nos dias 

destinados a 

avaliação 

Por meio de 

reuniões e envio 

de e-mails para 

trocas de ideias 

e realinhamento 

de estratégias. 

mailto:talittam.pereira@edu.se.df.gov.br
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implementação 

do PPP da 

Unidade Escolar 

coletivas e nos 

grupos virtuais 

de trabalho. 

- Elaborar e 

disponibilizar à 

comunidade 

escolar 

Formulário 

Diagnóstico da 

Realidade 

Escolar – PPP 

2021 

Estudar e 

implementar o 

Currículo em 

Movimento da 

Educação 

Infantil 

Realizar 

estudos para 

conhecimento 

e elaboração 

de estratégias 

para validar e 

implementar 

os projetos 

que 

contemplam 

as abordagens 

que constam 

no currículo. 

- Equipe Gestora; 

- Professores 

regentes; 

- Professores 

readaptados; 

-EEAA, OE, SRG; 

- Secretaria 

Escolar. 

- Equipe 

Gestora;  

- 

Professores 

regentes; 

- 

Professores 

readaptados 

e/ou com 

restrição; 

-EEAA, OE, 

SRG; 

 

Meses de Maio, 

Junho, Julho, Agosto 

e Setembro 

Por meio de 

conversas e 

autoavaliação, 

garantindo a 

continuação ou 

reestruturação 

das 

abordagens. 

Articular e 

fortalecer os 

diálogos entre o 

corpo docente, 

no intuito de 

compartilhar 

experiências e 

fortalecer o 

trabalho 

pedagógico. 

Incentivar a 

construção do 

senso de equipe 

com o corpo 

docente. 

Promover 

encontros 

quinzenais 

durante as 

coordenações, 

de forma ativa 

como oficinas, 

dinâmicas de 

grupo e 

discussões 

acerca de 

habilidades/ 

ou 

competências. 

Oferecer 

suporte aos 

professores 

indicando 

materiais, 

livros e 

- Corpo docente; 

- Supervisão 

Escolar. 

 

- Corpo 

docente. 

Durante todo o ano 

letivo. 

Por meio de 

conversas e 

autoavaliação, 

garantindo a 

continuação ou 

reestruturação 

das abordagens 
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sugerindo 

atividades. 

Elaborar, 

organizar e 

sistematizar 

projetos para o 

bom 

desenvolvimento 

do trabalho 

pedagógico e 

superação de 

dificuldades na 

sala de aula. 

Reuniões com 

os professores 

docentes e 

averiguação 

das 

necessidades 

e interesses 

da 

comunidade 

escolar. 

- Equipe Gestora; 

- Professores 

regentes; 

- Professores 

readaptados; 

-EEAA, OE, SRG; 

 

-

Comunidade 

Escolar 

Durante todo o ano 

letivo. 

Ao final de cada 

semestre letivo 

realizar por 

momento de 

reflexão acerca 

da práxis e 

assim, refletir 

sobre os pontos 

positivos e 

negativos para 

retomada ou 

continuação de 

ações. 

Elaborar o 

planejamento 

bimestral com 

base no 

Currículo em 

Movimento 

Educação 

Infantil 

Utilizar 

momentos da 

coordenação 

pedagógica 

para 

realização 

dessa meta. 

- Professores 

regentes; 

- Professores 

readaptados; 

- Supervisão 

pedagógica 

-

Comunidade 

Escolar 

- Início de cada 

bimestre letivo 

Por meio de 

conversas e 

autoavaliação, 

garantindo a 

continuação ou 

reestruturação 

das abordagens 

Interagir e 

fortalecer 

vínculos com 

toda a equipe de 

trabalho da 

unidade escolar. 

Participar 

ativamente 

dos Conselhos 

de Classe 

(semestral), 

reuniões 

internas 

semanais com 

a equipe 

Gestora, 

atendimentos 

com EEAA, 

OE e SRG 

(quando 

solicitado por 

esses 

últimos). 

- Equipe Gestora; 

- Professores 

regentes; 

- Professores 

readaptados; 

-EEAA, OE, SRG; 

 

- Equipe 

Gestora; - 

Professores 

regentes; 

- 

Professores 

readaptados 

e/ou com 

restrição; 

-EEAA, OE, 

SRG; 

 

Durante todo o ano 

letivo. 

Ao final de cada 

semestre letivo 

realizar por 

momento de 

reflexão acerca 

da práxis e 

assim, refletir 

sobre os pontos 

positivos e 

negativos para 

retomada ou 

continuação de 

ações. 

 Incentivar a 

participação dos 

professores e 

das famílias em 

todas as ações 

Oportunizar 

momentos nas 

coordenações 

coletivas de 

envolvimento 

- Equipe Gestora; 

- Professores 

regentes; 

- Professores 

readaptados; 

-

Comunidade 

Escolar 

Durante todo o ano 

letivo. 

Ao final de cada 

semestre letivo 

realizar por 

momento de 

reflexão acerca 
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pedagógicas e 

divulgar as 

ações 

promovidas pela 

instituição 

escolar, pela 

Regional de 

Ensino e pela 

Subsecretaria 

de Educação 

básica, inclusive 

as de formação 

continuada. 

e motivação 

dos 

professores 

para 

participação 

efetiva dos 

mesmos. 

-EEAA, OE, SRG; 

 

da práxis e 

assim, refletir 

sobre os pontos 

positivos e 

negativos para 

retomada ou 

continuação de 

ações. 

 
Plano de Ação 2021 

Sala de Recursos Generalista 
 

CRE: Guará 

Unidade Escolar: Jardim de Infância Lúcio Costa                                                                                                                

Telefone:39013691 

Professora: Adriana Alves Vieira 

Matrícula:34308-0 

E-mail: adriana.vieira2edu.se.df.gov.br 

Celular: 99988.3410 

 
Sala de Recursos 

Neste ano letivo de 2021, a Sala de Recursos do Jardim de Infância do Lúcio 

Costa ofertará atendimento educacional especializado para 11 estudantes. São 

estudantes que frequentam o primeiro e segundo período da Educação Infantil que 

apresentaram diagnóstico médico atestando as seguintes deficiências:  intelectual - DI, 

múltipla - DMu, física - DF e Transtorno do Espectro Autista – TEA. 

mailto:talittam.pereira%7C@edu.se.df.gov.br
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Os estudantes serão atendidos pela professora da sala de recursos no 

contraturno da sala de aula, cujos atendimentos de 2 até 4 semanais com a duração de 

50 minutos cada, podendo ser em grupo e se necessário individualizado. 

OBJETIVO 

GERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES METAS ACOMPANHAMENTO 

E AVALIAÇÃO 

 

Atuar como docente 

nas atividades de 

complementação no 

que se refere às 

orientações 

curriculares 

desenvolvidas em sala 

de aula dos 

estudantes público-

alvo da sala de 

recursos generalista. 

 

Favorecer a inclusão 

dos estudantes nas 

atividades no âmbito 

escolar; 

Propiciar a interação 

dos estudantes; 

 

 

Este plano de ação 

indica as atividades da 

Sala de Recursos, a 

partir das atribuições 

visando a inclusão dos 

estudantes com 

necessidades 

específicas desta 

Instituição de Ensino. 

 

Favorecer ações 

pedagógicas para 

promover a autonomia 

dos estudantes com 

necessidades 

educacionais 

específicas; 

Colaborar com o 

professor da sala de 

aula quanto às 

adequações 

curriculares e 

preenchimento do 

referido formulário; 

Definir, juntamente 

com o corpo docente, 

as ações e estratégias 

que favoreçam o 

acesso ao currículo 

escolar; 

Participar das 

coordenações 

pedagógicas: coletivas 

e conselho de classe 

(na escola), da 

intermediária de 

educação especial 

(promovida pela 

Coordenação 

Regional de Ensino do 

Guará). 

Realizar a 

coordenação 

pedagógica individual 

para o planejamento 

das atividades a 

serem desenvolvidas 

Quanto ao acompanhamento e 

avaliação do processo de 

ensino e aprendizagem deve 

ocorrer de maneira processual, 

contínua e considerando as 

especificidades e adequações 

curriculares, respeitando a 

necessidade do estudante, 

conforme previsto no 

regimento escolar da SEEDF: 

“Subseção II 

Na Educação Especial 

Art. 197. O processo de 

avaliação dos estudantes com 

deficiências, com Transtorno 

Global do Desenvolvimento - 

TGD e com Altas 

Habilidades/Superdotação 

deve considerar, além das 

características individuais, o 

tipo de Atendimento 

Educacional Especializado - 

AEE. 

§1º A avaliação do estudante 

com deficiências, com 

Transtorno Global do 

Desenvolvimento - TGD e com 

Altas 

Habilidades/Superdotação, 

nos diferentes contextos de 

oferta da educação especial, 

deve ser realizada de forma 

processual, observando o 

desenvolvimento 

biopsicossocial do estudante, 

sua funcionalidade, 

características individuais, 
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no atendimento 

educacional 

especializado de cada 

estudante; confecção 

de materiais; 

preenchimento do 

diário de classe e do 

plano interventivo 

individual bimestral – 

PIBI; e quando 

necessário, conversar 

com os professores, 

coordenação, equipe 

gestora e pais ou 

responsáveis pelo 

estudante; 

Participar das 

reuniões bimestrais 

tendo a participação 

de todos os 

segmentos da escola: 

professores, 

coordenação, equipe 

gestora e estudantes 

com seus pais ou 

responsáveis, e de 

estudo de caso, 

quando necessário. 

 

 

 

 

interesses, possibilidades e 

respostas pedagógicas 

alcançadas, com base no 

currículo adotado. 

Art. 198. Para definição do 

resultado do processo 

avaliativo da aprendizagem do 

estudante deverão ser 

considerados os registros 

efetuados ao longo do ano 

letivo nos relatórios 

específicos e nos Diário de 

Classe. 

Art.199. Em se tratando de 

estudantes da educação 

especial incluídos na classe 

comum, o processo de 

avaliação deve considerar a 

utilização de critérios de 

avaliação e de promoção 

compatíveis com as 

adequações realizadas. 

 

 

 

Plano de Ação 2021 

Equipe  Especializada de Apoio à Aprendizagem 
CRE: Guará 

Unidade Escolar: Jardim de Infância Lúcio Costa                                                                                                                

Telefone:39013691 

Professora: Pedagogo: Eurípedes Rodrigues das Neves        
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E-mail: euripedes.neves@edu.se.df.gov.br 

Celular: 99168.8339 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:euripedes.neves@edu.se.df.gov.br
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 A Avaliação na Educação Infantil é um processo que não tem como 

objetivo a seleção, a promoção ou a classificação das crianças e precisa 

considerar a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 

interações das crianças no cotidiano, empregando múltiplos registros. A nossa 

ação pedagógica visa favorecer o desenvolvimento das crianças, de forma que 

sejam realizados planejamentos, a colocação em prática dele, avaliação dessas 

ações e então um replanejamento.  

 Nesse momento de suspensão das aulas a avaliação permaneceu com seu 

caráter formativo, por meio de construção de webportfólio (Plataforma Escola em 

Casa) das atividades propostas, conforme regido no documento de Orientações à 

Rede Pública para o Registro das atividades Pedagógicas não Presenciais. A 

diversificação dos registros é primordial, desse modo a observação durante a 

realização das Lives via Google Meet ou vídeochamadas, a devolutiva das atividades 

impressas, fotos e vídeos enviadas pelas famílias das crianças, ligações entre 

professores e pais e/ou responsáveis se faz necessária para que os professores 

possam realizar os registros no Relatório de Desenvolvimenro Individual do Aluno 

(RDIA) de forma a contemplar as várias aprendizagens alcançadas ou não pelas 

crianças, de acordo com o planejamento para o período em questão. Cada criança é 

um ser único e o seu desenvolvimento e aprendizagem não deve ser comparado uma 

com a outra, mas a criança com ela mesma. Conforme o Currículo em Movimento: 

A finalidade básica da avaliação é servir para tomar decisões 

educativas, para observar e acompanhar o processo de 

desenvolvimento da criança e para planejar situações, relações 

ou ações na Instituição que oferta  Educação Infantil (Brasil, 

2018, p. 24) 

 

 Diante dessa perspectiva é importante ressaltar que além do material 

impresso são ofertados materiais diversificados que auxiliam nesse processo da 
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avaliação formativa, objetivando contemplar todas as crianças e suas necessidades 

específicas. Além da avaliação voltada para o desenvolvimento das crianças também 

é fundamental relatar o empenho dessa Unidade Escolar para assegurar a qualidade 

no atendimento às crianças na primeira infância, conforme constam nos Indicadores 

de Qualidade na Educação Infantil (Brasil, 2009). Assim realizamos Conselhos de 

Classe semestrais oportunizando momentos de reflexão, pois é quando se pondera, 

se busca significados, se reveem atitudes e se buscam soluções. Com isso, se 

desenvolve uma melhor compreensão acerca do trabalho pedagógico. 

Quando o conselho de classe realmente for um espaço onde se busquem 

soluções para os problemas vivenciados no cotidiano escolar, haverá uma mudança 

de postura de responsabilidade envolvendo toda a comunidade escolar. Com o 

envolvimento de todos é possível trabalhar a intervenção necessária, havendo a 

discussão coletiva, a reflexão, o planejamento e com isso a reestruturação, do trabalho 

pedagógico com qualidade e participação de todos. 

 

 

CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS 

 Ter de três a cinco anos de idade significa ver e experimentar muitas coisas 

pela primeira vez: a escrita do próprio nome, dosar a força para segurar o giz, construir 

castelos e fazer bolos no parque com areia, surpreender-se com o resultado da 

mistura de tintas, perceber o significado de equipe ao torcer pelos colegas, quem sabe 

ler a primeira palavra… e no final do dia, levar uma lembrança de cada atividade 

impressa no uniforme. 

      Num ambiente acolhedor e seguro a criança vivencia outras formas de 

relacionamento. Seu mundo expande-se: ela assume outros papéis e encontra novos 

desafios na convivência entre iguais. Que a equipe do JILC propicie essas e muitas 

outras vivências às nossas crianças! 

Assim, proporcionaremos condições para a criança desenvolver seu 

autoconceito, independência, pensamento crítico, responsabilidade, espírito 

cooperativo e de amizade, e ainda oferecer oportunidade para a criança se 
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desenvolver nos aspectos cognitivos, motor, afetivo, social e na linguagem oral e 

escrita, tendo o brincadeira como prática educativa, sempre presente guiando as 

atividades independentemente da faixa etária. 

No ano vigente as aulas presenciais  foram suspensas, por força da seguinte 

fundamentação legal: DECRETO nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021; DECRETO 

nº 41.874, de 08 de março de 2021. Tendo os documento Orientações a Rede Pública 

de Ensino para Registro das Atividades Pedagógicas Remotas e Presenciais de Abril 

2021 2ª Edição – Atualizada e Manual de Orientações Pedagógicas para o 

atendimento Remoto da Educação Infantil, realizamos os atendimentos às crianças 

explorando as abordagens do Currículo em Movimento do Distrito Federal Caderno 

Educação Infantil, que nesse ano não necessitou de replanejamento. Disponibilizamos 

atividades impressas por meio de Kits Mensais a serem retirados pelos responsáveis 

na Unidade Escolar. Utilizamos ainda a Plataforma Escola em Casa (Google 

Classroom) para envio de atividades, explicações, estratégias de mediação e 

avaliação, realização de aulas on-line (lives) e suporte pedagógico de vídeos gravados 

ou selecionados pelo professor, sob orientação do Coordenador Pedagógico e da 

Supervisão Escolar. Por se tratar de Educação Infantil o acompanhamento direto do 

responsável, auxiliado pelo docente é essencial para o bom desempenho das 

atividades. A aferição da frequência se dá por meio da realização e devolução das 

atividades impressas podendo ocorrer pela plataforma ou na Unidade Escolar até o 

final de cada bimestre. 

A Secretaria de Educação orienta as escolas de Educação Infantil a realizar os 

projetos VII Plenarinha, O Brincar como Direito dos Bebês e das Crianças e 

Alimentação  - Mais do que Cuidar, Brincar e Interagir. Esses projetos visam promover 

a construção de novos conhecimentos com sentido e profundidade e oportunizam às 

crianças a interagir, questionar, conectar, resolver problemas, comunicar-se e reflitir 

sobre essas temáticas. Alguns projetos foram sugeridos no início do ano letivo e 

acatados pela Equipe do Jardim de Infância Lúcio Costa para serem desenvolvidos 

junto às crianças no decorrer desse ano: Projeto Sanfona do Grafismo, Projeto Missão 

Matemágica e Projeto de Contação de Histórias (Sala de Leitura Mundo da 

Imaginação) em parceria com o Projeto Jardim com Histórias. O detalhamento desses 
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projetos encontra-se nos anexos. Também é dado ênfase em algumas semanas, 

seguindo o Calendário Anual 2021 como Semana Distrital de Conscientização e 

Promoção da Educação Inclusiva aos alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais, Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água, Semana de 

Educação para a Vida, Semana do Brincar dentre outras. 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Inicialmente, é preciso dizer que a organização curricular  leva em consideração 

três aspectos: a realidade social e cultural das crianças (os conhecimentos que 

adquiriram a linguagem, os valores, o saber, enfim, o meio em que vivem); o 

desenvolvimento e as características próprias do momento em que estão vivendo 

(sócio-afetivas e psicomotoras); os conhecimentos socialmente disponíveis em 

relação ao mundo físico e social. No que diz respeito à prática cotidiana, este currículo 

está centrado na realização de atividades significativas, que têm objetivos claros do 

ponto de vista do adulto e ao mesmo tempo atendem aos interesses e necessidades 

das crianças, sendo prazerosas (lúdicas) e, simultaneamente, geradoras de produtos 

reais.  

Tendo em vista as várias discussões realizadas no início do ano, pensando o 

contexto da pandemia acreditamos que cada professor pensará em sua classe, na 

realidade de seus alunos, levando assim, a criança a tornar-se gradativamente 

independente e capaz de dirigir suas próprias necessidades básicas, além de 

colaborar com os semelhantes, auxiliando-os e aprendendo juntos. No Distrito 

Federal, temos como documento norteador o Currículo em Movimento, esse por sua 

vez foi repensado e revisitado (2ª edição, 2018) adequando suas considerações com 

a Base Nacional Curricular – BNCC.  

Na medida em que são privilegiados também os aspectos de origem cultural e 

social, exploraremos os Campos de Experiências: 

1 – O eu o outro e o nós 

   Com base nos dados levantados durante as coordenações coletivas, no início do 

ano letivo, priorizaremos os seguintes objetivos:  



 

 

 

 

 

33 

 

 

 

• Respeitar e expressar sentimentos e emoções 

• Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, 

respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros. 

• Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo 

outro. 

• Desenvolver uma imagem positiva de si mesma ampliando sua autoconfiança 

e autoestima,  

• Reconhecer suas limitações e possibilidades procurando superá-las,  

• Enfrentar conflitos respeitando e compartilhando suas vivências com outras 

crianças e adultos. 

2. Corpo, gestos e movimentos 

      O objetivo desta área é adquirir cada vez mais controle sobre o seu próprio corpo 

e se apropriando cada vez mais das possibilidades de interação com o mundo. 

• Reconhecer a importância de ações e situações que contribuem para o cuidado 

de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis. 

• Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no 

cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo. 

• Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) 

como instrumento de interação com o outro e com o meio. 

• Coordenar suas habilidades manuais. 

3. Traços, sons, cores e formas 

      A música é excelente meio para o desenvolvimento da expressão, equilíbrio, da 

autoestima e autoconhecimento, além da integração social, o que justifica sua 

presença no contexto da educação infantil. De maneira semelhante, as artes visuais 

propiciam a criança diversos modos de se expressar, comunicar e atribuir sentido às 

sensações, sentimentos, pensamentos e realidade inicialmente ao rabiscar e 

desenhar, podendo utilizar desta área para expressar experiências sensíveis. 

• Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, 

percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. 
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• Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. 

• Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, 

imitações, observações e expressão corporal. 

4. Escuta, fala, pensamento e imaginação 

• A aprendizagem da linguagem oral e escrita vem com o objetivo de que a 

criança amplie suas possibilidades de participação nas diversas práticas 

sociais, sua importância para a formação do sujeito, para a interação com 

outras pessoas, na orientação das ações humanas e culturais, na construção 

de conhecimento e no desenvolvimento da linguagem e do pensamento. 

Aprender as palavras com os seus significados culturais e os modos pelos 

quais as pessoas do seu meio sociocultural entendem, interpretam e 

representam da realidade. 

•        Na educação infantil a aprendizagem deve ser significativa, ampliando as 

capacidades de comunicação e expressão e de acesso ao mundo letrado pelas 

crianças, relacionando o desenvolvimento da capacidade linguística básica: 

falar, escutar, ler e escrever. 

5. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações  

Este campo de experiência  reúne temas do mundo social e natural, com a 

intenção de que o trabalho ocorra de forma integrada e que as crianças estabeleçam 

relações entre o modo de vida característica de seu grupo social e de outros grupos; 

que estabeleçam algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida que ali 

se estabelecem, valorizando sua importância para a preservação das espécies e para 

a qualidade da vida humana, que se interessem e demonstrem curiosidade pelo 

mundo social e natural, questionando, propondo soluções, formulando perguntas e 

confrontando ideias. 

Para além do mundo social e natural há também o comunicar procedimentos 

de resolução de problema, argumentar e procurar seu ponto de vista relacionado com 

resultados de experiências não realizadas, aceitação dos erros e buscar dados que 

faltam para resolver problemas. Desta forma, as crianças poderão tomar suas 

decisões, agindo como produtoras de conhecimento e não apenas executoras de 
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instruções. Portanto, o trabalho com a matemática pode contribuir para a formação de 

cidadãos autônomos. 

• Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, 

estabelecendo relações entre eles. 

• Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, 

demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. 

• Utilizar o vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), 

espaço (dentro e fora) e medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio de 

comunicação de suas experiências. 

• Utilizar unidades de medidas (dia e noite; dias, semanas, meses e ano) e 

noções de tempo (presente, passado e futuro; antes, agora e depois), para 

responder a necessidade e questões do cotidiano. 

• Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de 

representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, 

organização de gráficos básicos etc.). 

 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA POLÍTICO 

PEDAGÓGICA 

GESTÃO DE PESSOAS 

Objetivo: 

● Possibilitar ações pedagógicas variadas que assegurem o ensino 

formal de qualidade. 

● Garantir a permanência do(a) estudante na Escola respeitando a 

singularidade, as vulnerabilidades e conquistas escolares e pessoais de 

cada um e cada uma (em caso de retorno presencial). 

● Desenvolver as atividades proporcionando a prática voltada para 

a compreensão da realidade vivida, dos direitos, deveres e 

responsabilidades de cada cidadão, de cada cidadã (em caso de retorno 

presencial, ou por meio das Atividades Impressas) 
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● Promover a acolhida dos profissionais da unidade escolar pela 

entrega do kit boas vindas na modalidade drive thru e da comunidade 

escolar de modo virtual pelo google meet visando o bem estar do ambiente 

escolar e zelar pela harmonização do grupo de forma continuada; 

 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

-Aumentar a 

frequência escolar e 

participação dos 

alunos  (caso haja 

retorno presencial) 

-Garantir o acesso e a 

permanência dos 

estudantes na 

unidade escolar de 

modo 

presencial/virtual 

visando a qualidade 

social da educação 

bem como facilitar o 

processo de 

integração das 

crianças com 

necessidades 

especiais, de acordo 

com as normas 

estabelecidas pela 

SEEDF e ofertar 

subsídios para o 

aprimoramento do 

processo pedagógico 

de acordo com o 

“Currículo em 

movimento do Distrito 

Federal da Educação 

Infantil”. 

-Garantir o acesso à 

educação remota em 

virtude do cenário de 

pandemia, 

possibilitando a 

-Assegurar e 

oportunizar a oferta a 

educação remota e 

contactar a família 

quando esta se fizer 

ausente na retirada 

do material impresso 

ou retorno das 

atividades postadas 

na plataforma virtual 

“Escola em casa”. 

Esgotar todos os 

recursos para 

garantir o direito a 

educação de 

qualidade e 

consequentemente 

evitar a evasão e o 

abandono escolar; 

 

 

-Análise dos 

resultados a partir da 

frequência. 

Acompanhar a 

frequência e 

justificativa da 

ausência. 

Por meio do registros 

do SOE. 

(Caso haja retorno 

presencial) 

Corpo docente, 

coordenador, supervisor 

pedagógico, direção, 

secretário escolar.  

A cada bimestre.  
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aprendizagem 

mesmo fora do 

ambiente físico da 

escola, por meio do 

acesso a plataforma 

virtual “Escola em 

casa”, entrega de 

material impresso e 

outros recursos 

pedagógicos e 

realização de lives via 

Google Meet; 

 

 

-Implementar  

parcerias   para a 

realização de ações, 

projetos pedagógicos, 

artes, música e 

cultura na UE.  

-Fortalecer a 

participação da 

sociedade civil, dos 

artistas da cidade, 

das Universidades 

nos projetos   em 

parceria com a 

Escola. -Criar 

parceria com ONGs 

(Caso haja retorno 

presencial) 

-Realizar 

coordenações 

coletivas semanais 

envolvendo 

professores visando 

o aperfeiçoamento 

pedagógico da 

prática diária e 

facilitar o acesso a 

formação continuada 

para o 

aprimoramento dos 

profissionais que 

atuam na unidade 

escolar por meio de 

ações pedagógicas 

que favoreçam o seu 

desenvolvimento; 

 

- Acompanhar o 

planejamento e 

organização do 

processo 

pedagógico, garantir 

o cumprimento do 

Calendário Escolar e 

da carga horária 

estabelecida na 

Matriz Curricular 

aprovada pelo 

Conselho de 

Educação do Distrito 

Federal 

(Regulamento 

dispensa da carga 

horária); bem como o 

preenchimento dos 

diários de classe e 

demais registros 

escolares. 

Professor Regente, 

Coordenação, SOE, 

Direção e Secretaria  

A cada semestre  
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-Proporcionar à 

equipe docente 

participar de cursos 

de atualização que 

atendam à 

especificidade da UE. 

- Convidar 

profissionais da área 

de Educação, da área 

da Psicologia, dos 

Direitos Humanos  

(Caso haja retorno 

presencial) 

Ou 

Por meio online. 

 

Avaliação ocorrerá 

por meio da roda de 

conversa entre todas 

e todos profissionais 

no decorrer da 

oficina ou palestra. 

(Caso haja retorno 

presencial) 

Ou 

Por meio online 

Todos os profissionais da 

UE  

Durante todo ano 

letivo. 

- Estimular a leitura 

em todas as 

modalidades de 

Ensino 

- Apresentar a 

literatura com 

variados gêneros 

literários. 

-Retomar momento 

de leitura na sala de 

leitura. 

-Identificar o “gosto” 

(gênero) que cada 

um(a) estudante tem. 

-Incentivar por meio 

de gincanas e 

concursos literários a 

leitura e escrita. 

-Convidar escritores 

da cidade para  para 

realizar oficinas com 

os (as) estudantes. 

(Caso haja retorno 

presencial) 

Ou 

Por meio de 

Atividades Impressas 

-Por meio da 

observação da 

participação, 

Professores, 

Coordenadoras, 

Profissionais da Sala 

de Leitura e dos(das) 

estudantes. 

(Caso haja retorno 

presencial) 

Ou, 

Por meio de 

Atividades 

Impressas 

Toda equipe docente , 

coordenadores, gestores,  

Durante todo ano 

letivo. 

-Realizar a 

interdisciplinaridade e 

a 

multidisciplinaridade. 

Convidar 

profissionais da 

Educação para 

promover Oficinas e 

Palestras acerca do 

tema 

-Incentivar a 

interdisciplinaridade 

por meio dos temas 

geradores nas 

Ocorrerá no 

acompanhamento 

escrito das 

coordenações e 

fechamento dos 

planejamentos. 

Toda equipe da UE  Coordenação 

durante o ano letivo. 
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reuniões semanais 

coletivas. 

-criação de materiais 

pedagógicos 

-Informar e incentivar 

o corpo docente a 

participar dos cursos 

disponibilizados pela 

EAPE. 

(Caso haja retorno 

presencial) 

Ou 

Por meio online 

 

• Programa de Fortalecimento da Gestão Participativa 

    Objetivo 

⚫ Promover a interação entre toda a Comunidade Escolar visando a relação 

humanitária respeitosa, compromissada com as ações pedagógicas, 

administrativas, orçamentárias e financeiras da UE.  

⚫ Propor e planejar ações que, voltadas para o contexto socioeconômico, 

ambiental e cultural em que a unidade escolar esteja inserida, incorporem as 

demandas e os anseios da comunidade local aos propósitos pedagógicos da 

unidade escolar, assim que for possível o retorno as aulas presenciais; 

⚫ Convidar a comunidade escolar para promover e fortalecer a participação das 

famílias, nos processos de planejamento e execução do trabalho pedagógico, 

através de ações como: reuniões, palestras, envio de vídeos, circulares e 

realizações de lives onde os pais e/ou responsáveis apontem desenvolvimento 

das aprendizagens dos estudantes. 

 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

Fortalecer a gestão 

participativa. 

-Realizar rodas de 

conversa sobre o que 

precisa melhorar e 

sobre as conquistas 

Toda a Comunidade 

Escolar por meio de 

dinâmicas , 

questionários. 

Direção, Coordenação 

. Professores(as), 

Estudantes e SOE. 

A cada Bimestre. 

 

 

• Programa de Eficiência Orçamentaria e Financeira 
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Objetivo: 

• Otimizar a aplicação dos recursos financeiros recebidos, PDAF, (Programa de 

Descentralização Administrativa e Financeira) PDDE, (Programa Dinheiro 

Direto na Escola) de forma transparente, com a participação de toda 

Comunidade Escolar, efetivando os gastos de acordo com os procedimentos 

legais.  

 

META AÇÃO AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Pugnar pela 

continuidade da 

manutenção escolar 

com auxilio, 

subsidiado pelo 

PDAF e PDDE 

Identificar e 

discutir com a 

comunidade 

Escolar às 

necessidades da 

UE;  

Acompanhar a 

supervisão da 

Comunidade Escolar por 

meio da analise dos 

resultados, da supervisão 

e controle. 

Comunidade escolar, 

e representante dos 

segmentos  

A cada semestre  

Viabilizar material 

didático-pedagógico 

para todas as áreas. 

 

Identificar e 

discutir com a 

comunidade 

Escolar às 

necessidades da 

UE:   

Acompanhamento e 

supervisão da 

Comunidade Escolar  

Comunidade escolar, 

e Representante dos 

segmentos  

A cada semestre  

Adquirir mídias mais 

modernas como 

televisão, telão, 

celular, 

computadores, 

ventiladores e 

outros. 

Identificar e 

discutir com a 

comunidade 

escolar às 

necessidades da 

UE: deliberar e 

acompanhar a 

utilização dos 

recursos 

financeiros.  

Acompanhamento e 

supervisão da 

Comunidade por meio da 

análise dos resultados, 

da supervisão e controle. 

Representante dos 

segmentos e 

Comunidade escolar. 

A cada semestre  

 

• Programa de Modernização Administrativa  

Objetivo: 

• Gerenciar processos práticas eficientes e eficazes do serviço de apoio que 

envolvam toda infraestrutura necessária para o bom desenvolvimento das 

ações escolares. 

META AÇÃO AVALIAÇÃO RESPONSÁVEL PERÍODO 
Aprimorar o 

gerenciamento 

Organizar a rotina da 

Escola para que ocorra o 

trabalho em equipe 

Acompanhamento das 

ações realizas por meio 

Direção, Supervisão 

Administrativa e 

Secretário Escolar 

A cada 

semestre 
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administrativo da 

Escola 
do resultado da 

estratégia proposta. 

Integrar a Gestão 

de Material e do 

Patrimônio  

        Diagnosticar os problemas 

da Escola que interferem 

nas ações pedagógicas; 

       Exercitar ações que visem 

sanar os problemas: 

Reformas de instalação 

elétrica e hidráulica, 

reformas do forro nas salas 

de aula e pátio. 

Reforma da secretaria, 

aquisição   de cadeiras, 

compra  de brinquedos 

pedagógicos, reforma no 

parquinho, pintura da 

escola. 

Ampliação do parquinho. 

Análise dos resultados 

por meio de avaliação 

institucional. 

Direção, Supervisão 

Administrativa , 

Coordenação e equipe 

docente. 

A cada 

semestre 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

• O acompanhamento de todas as ações contidas na Proposta Pedagógica será 

nas reuniões coletivas ocorrida semanalmente. A avaliação ocorrerá 

simultaneamente no executar da cada ação por meio da autoavaliação de 

todos(as). Em caso de retorno presencial, ou por meio online  

 

 

PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

SALA DE LEITURA “MUNDO DA IMAGINAÇÃO” 

 

1 - Objetivo Geral 

• Proporcionar contato da criança pequena com diversos tipos de leitura, através de 

uma ação conjunta entre a escola e a família, visando o desenvolvimento integral da 
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criança, conforme previsto no Currículo em Movimento da Educação Infantil da 

Secretária de Educação do Distrito Federal.  

 

2 - Objetivos Específicos 

• Incentivar o trabalho de pesquisa utilizando diversos materiais de leitura;  

• Dinamizar a participação dos pais no processo educativo;  

• Despertar o prazer pela leitura vista como fonte de conhecimento e entretenimento;  

• Propiciar rotina de leitura.  

•  

3 - Ações 

Atividades desenvolvidas junto às turmas:  

• Leitura de livros infantis, impressos e ou virtuais;  

• Leituras tendo como suporte diversos tipos de textos/gêneros;  

• Manuseio e cuidado com os livros;  

• Produção de texto oral por reconto;  

• Rotina de leitura;  

• Dramatizações;  

• Uma vez por semana (na quinta-feira) a criança irá escolher um livro e levar para casa, 

onde será realizada a leitura em conjunto com a família. No retorno (segunda-feira) o 

regente escolherá uma criança, que fará o reconto do livro escolhido por ele para a 

turma e todos realizarão uma atividade supervisionada pelo regente. 

Ação em teletrabalho, as professoras responsáveis pela sala de leitura gravará vídeos 

com contação e mediação de histórias para serem postadas na plataforma classroom, 

confecção de material para a contação e mediação de histórias, atividades de apoio a 

coordenação e ajuda na montagem dos kits a serem enviados para as crianças. 

 

4 - Metas 

• Instigar o gosto pela leitura;  

• Promover o envolvimento família escola;   

• Estimular o senso de responsabilidade perante o livro de literatura;   
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• Buscar parcerias para o acervo literário.  

5 - Indicadores 

Segundo a Constituição Federal e a LDB a Educação é direito do cidadão desde 

o seu nascimento, Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

 Define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais a 

Educação Infantil e demais etapas da Educação Básica, afirmando a necessidade e 

importância de atendimento educativo às crianças da primeira infância (BRASIL, 2017, 

p. 05).  

Assim sendo, uma das funções da Educação infantil é propiciar as crianças o 

convívio com o mundo da leitura em diferentes tipos de linguagens, onde as mesmas 

são inseridas no universo das palavras e da imaginação.  

No Jardim de infância Lúcio Costa, a sala de leitura visa desenvolver o hábito 

de leitura a partir da Educação Infantil, onde as crianças entram em contato com o 

mundo letrado e viajam no universo da imaginação e da fantasia, pois conhecem os 

livros e suas histórias.   

Segundo o artigo 29 da LDB, a educação Infantil tem como finalidade “o 

desenvolvimento integral da criança até cinco anos em seus aspectos: físico, 

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

(Currículo em Movimento do Distrito Federal, 2018, p. 20)  

A literatura Infantil é importante no trabalho pedagógico, pois contribui para o 

conhecimento, recreação, informação e interação necessária ao ato de ler, podendo 

assim influenciar de maneira positiva no desenvolvimento social, emocional e 

cognitivo da criança.  

O ato de ler é de suma importância ao ser humano, pois através dele 

descobrimos, inventamos e imaginamos o universo ao nosso redor. Foi assim que os 

filósofos, cientistas e pensadores contribuíram para a construção do conhecimento 

sistematizado.   

Tal como destaca Saviani (1991, p. 247), “de acordo com a pedagogia histórico 

crítica, a educação é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 
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singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens” (Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil, p.23, 2018).  

Ao transportarmos a literatura para o universo infantil, estamos oportunizando 

ao aluno o desenvolvimento das habilidades e competências intrínsecas quando 

entram em contato com a leitura. Mesmo que essas crianças não consigam decodificar 

letras, palavras e frases, só o fato de algum adulto ler para elas, conseguem entender, 

imaginar e criar expectativas a respeito do que ouviram. Além disso, são capazes de 

interpretar as imagens do que viram, podendo desenvolver a oralidade, a imaginação, 

a criatividade, a fantasia e despertar nas crianças o gosto pela leitura.  

 

6 - Responsáveis 

A sala de leitura terá como responsáveis as professoras readaptadas: Maria do 

Socorro Medeiros Mariano mat. 36.756-7, Margarete Neres de Aquino mat. 37.554-3, 

Joana D’Arc Vieira Barros mat. 34.579-2. 

 

7 - Prazos 

A durabilidade será do ano letivo corrente, sendo virtual enquanto durar o 

teletrabalho, remoto e/ou presencial quando retornar as atividades. 

 

8 - Recursos 

As professoras atuantes na sala, os professores regentes, alunos, familiares e 

Equipe Gestora. 

Livros, fantoches, dedoches, palitoches, cartazes, histórias seriadas, materiais 

recicláveis e outros.  

9 - Articulação com projetos, programas e políticas federais; 

• Programa Nacional do livro e da leitura – PNLD 

• Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 
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• Bienal do livro 

• Feira do Livro 

• PDAF- Custeio 

10 - Avaliação 

A Avaliação ocorrerá durante o ano letivo. 

“A ação avaliativa na Educação Infantil, dá-se no      

sentido de compreender os processos e não os 

produtos das atividades... com finalidades básicas de 

servir para tomar decisões educativas” (Currículo em 

Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil, 

2018, p.54). 

 

 

11 - Referencial Bibliográfico  

BRASIL. Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil 2ª 

Edição. Brasília, 2018. 

____________. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, 20 

de dezembro de 1996. Presidência da República, Casa Civil, 1996. 

____________. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 

2017. 

 

PROJETO SANFONA DO GRAFISMO 

 

1- Justificativa:  

A primeira forma de escrita da humanidade foi a pictográfica, onde os objetos 

e vivências eram representadas por desenhos, sendo assim é fundamental o estímulo 

ao desenho, pois além de forma de expressão desde os primórdios da humanidade, 

o desenho é importante para a construção do futuro ato de escrever. O desenho traz 

em seu conteúdo a expressão do pensar e do sentir do indivíduo. E na criança, tem o 

significado da expressão do seu desenvolvimento motor e aquisições do seu 

relacionamento com o meio social. Para Lowenfeld e Brittain (1977 p. 13) 
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 desenhar, pintar ou construir constitui um processo complexo em 

que a criança reúne diversos elementos de sua experiência, para formar um 

novo e significativo todo. No processo de selecionar, interpretar e reformar 

esses elementos, a criança proporciona mais do que um quadro ou uma 

escultura proporciona parte de si próprio como pensa, como sente e como vê. 

Para ela, arte é atividade dinâmica e unificadora. 

O desenho é uma das formas humanas de representação do pensamento. 

Desenhando a criança pode apresentar de que forma vê o mundo, de que maneira 

esse processo acontece e até mesmo indicar as dificuldades na área da cognição. 

Também é uma das manifestações do desenvolvimento da criança ao lado da 

afetividade, pensamento e motricidade. Entender como a criança desenha permite 

entender seu desenvolvimento global. 

Não se trata de desvalorizar a aprendizagem da língua escrita, mas sim de 

atribuir a devida importância ao desenho nessa etapa da vida das crianças. 

 

2- Objetivo geral: 

Valorizar a criança, permitir que se expresse por meio dos desenhos seus 

desejos, qualidades e habilidades individuais além de oportunizar a 

integração e socialização de suas conquistas. Contribuir para que a 

criança possa  

 

construir as suas hipóteses e desenvolver a sua capacidade intelectiva e 

projetiva, principalmente, quando existem as possibilidades e condições 

físicas, emocionais e intelectuais para elaborar estas “teorias” sob formas de 

atividades expressivas (DERDYK, 1993, p.50) 

3- Objetivos específicos: 

• Confeccionar a Sanfona do Grafismo. 

• Rememorar experiências vivenciadas pelas pessoas da comunidade escolar e 

de sua vivência familiar; 
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• Utilizar o espelho como instrumento de reconhecimento da imagem corporal, 

por meio da exploração, reconhecendo se como pessoa, percebendo e 

valorizando suas características físicas e individuais. 

• Desenhar as partes do corpo livremente. 

• Desenhar sua própria imagem e a imagem do outro; 

• Identificar as partes de seu corpo, do corpo dos colegas ou de bonecos; 

• Criar um ambiente que estimule o desenvolvimento do desenho assim como a 

aquisição da escrita. 

• Valorizar seu ato de desenhar e experimentar diferentes linguagens (gestos, 

músicas, danças etc.) 

• Propiciar momentos em que a criança se sinta livre para desenhar, com traços 

do realismo visual, quando tiver intenção. 

• Proporcionar às crianças contato com diferentes desenhos e obras de arte para 

que possam interpretar e surgir desenhos a partir de diferentes observações 

(cenas, objetos, pessoas) para que enriqueçam suas informações e o próprio 

grafismo explorando a criatividade. 

• Explorar as contribuições do desenho como forma gráfica auxiliar na 

significação do texto verbal e escrito, como forma de comunicação e até mesmo 

incentivo ao caminho artístico. 

• Realizar a leitura de diferentes gêneros textuais e realizar desenhos 

relacionados a eles. 

 

4- Metodologia: 

• Ao final de cada mês (datas escolhidas previamente) o professor orientará as 

crianças a desenhar numa folha específica. De preferência, que usem o mesmo 

tipo de material para todos os desenhos realizados nos meses seguintes.  

• O professor poderá optar por dar tema ao desenho (como por exemplo: família, 

autorretrato, ou desenho com base em histórias), ou ainda deixar tema livre. 

Essa escolha norteará o trabalho deste projeto durante o ano. 
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• Os desenhos das crianças serão guardados e ao final do ano comporão a 

Sanfona do grafismo em ordem dos meses do ano. Desse modo, é possível 

observar a evolução do grafismo infantil, ao longo desse período. 

• Não é necessário que o professor coloque classificação ou nomeie as fases de 

desenvolvimento acerca do desenho. 

• É primordial que durante todo o ano sejam oportunizados às crianças diferentes 

recursos e materiais para a realização dos desenhos, como giz, lápis, tintas, 

pintura a dedo, etc.  

• Desenhos “livres” também serão de grande valia, pois a criança poderá 

expressar por intermédio do desenho seus sentimentos, hipóteses e 

experiências vividas. 

 

5- Avaliação:  

Ao final do ano, faremos uma roda de conversas com os professores e 

avaliaremos os sucesso/ / dificuldades enfrentadas durante o processo para que 

adequações possam ser feitas. 

 

6- Cronograma: 

• Durante todo o ano letivo. 

 

7- Recursos: 

• Foto de cada criança; 

•  Caneta hidrocor, lápis de cor e giz de cera e outros materiais disponíveis para 

realização de desenhos; 

• Papel Sulfite A4; 

• Papel Sulfite colorido A4; 

• Espelho 

• Livros e diversos gêneros textuais. 

 

10- Referências bibliográficas: 
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BRASIL. RCNEI – Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil – 

Brasil:1998. 

CORDI, Angela. Pé de brincadeira. Curitiba: Positivo, 2018. 

DERDYK, Edith. Formas de pensar o desenho: O desenvolvimento do grafismo 

infantil. São Paulo: Scipione, 1993. 

DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação 

Infantil. 2ª Edição. Brasília: SEEDF, 2018. 

LOWENFELD, Viktor; BRITTAIN, W. Lambert. Desenvolvimento da capacidade 

criadora. São Paulo, Editora Mestre Jou, 1977.  

LOWENFELD, Viktor. A criança e sua arte. 2 ed. São Paulo: Mestre Jou, 1977.  

LUQUET, G. H. O desenho infantil. Porto: Civilização editora, 1969.  

______. Arte Infantil. Lisboa: Companhia Editora do Minho, 1969. 

 

 

PROJETO: MISSÃO MATEMÁGICA  

 

1- Justificativa: 

A educação lúdica é uma ação intrínseca da criança e aparece sempre como 

forma de relação em direção a algum conhecimento, que se redefine na elaboração 

constante do pensamento individual e em trocas com o pensamento coletivo. Educar 

ludicamente tem um significado relevante e está presente em todas as situações do 

dia-a-dia. Assim, conduzir à criança na busca, no domínio de conhecimentos mais 

abstrato combinando com habilidades, esforços e juntamente com a brincadeira pode-

se transformar o aprendizado, num jogo bem-sucedido, momento este em que a 

criança pode mergulhar inteiramente nas brincadeiras e ter um aprendizado 

significativo. 

A criança desde o nascimento, está imersa em um universo do qual os 

conhecimentos matemáticos são parte integrantes. Convivem com compras no 

supermercado, pagamentos, trocos, observam o tempo, mudam o canal da televisão, 

utilizam o telefone, dividem os brinquedos e doces, enfim, uma série de situações, em 
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que o vocabulário matemático está envolvido. Ao chegar na escola, o período da 

educação infantil representa uma etapa muito importante no processo de ensino e 

aprendizagem na vida do aluno, contribuindo com oportunidades em que as crianças 

se apropriem das experiências, com números e quantidades, noções de espaço, 

formas, grandezas e medidas, resolução de problemas, sistematizando estes 

conhecimentos.  

 

“As noções básicas em matemática, lógica e geometria começam ser 

elaboradas a partir dos 4,5 anos de idade, portanto é vital que a base seja 

sólida, bem construída e bem trabalhada, para que nela se assentem os 

conhecimentos matemáticos futuros. Mas é importante lembrar que estimular 

o raciocínio lógico-matemático é muito mais do que ensinar matemática – é 

estimular o desenvolvimento mental, é fazer pensar”. (REIS, 2006, P.9) 

 

Assim, a utilização de instrumentos matemáticos e/outros auxiliam e são de 

grande relevância para as aprendizagens das crianças, porém por si só eles não 

garantem uma aprendizagem significativa. O docente tem papel de grande 

importância nesse processo, pois é preciso um bom planejamento, as devidas 

intervenções pedagógicas e as orientações de como e quando usar esses materiais 

para que essa aprendizagem ocorra de forma efetiva. O docente ao ensinar e ser o 

mediador na construção do conhecimento pode estimular as crianças a relacionar qual 

sentido os assuntos colocados em sala de aula se encaixam por algum lugar que já 

tenham passado, podendo ser trabalhado sobre compras, repartição de objetos, as 

formas de objetos mais utilizadas em casa e com isso ir familiarizando gradativamente 

com as práticas matemáticas, por exemplo. 

Além disso, o professor pode também criar, para cada aluno, uma ponte entre 

o que ele já sabe e aquilo que vai aprender e para isso é necessário que o mesmo 

diversifique as metodologias, indo do concreto (objetos) ao abstrato (o que tem na rua, 

nos estabelecimentos, em casa) utilizando de tudo até chegar a níveis mais 

complexos. 

Segundo Zatz Halaban (2006); brincar é essencial para a criança, pois é deste 

modo que ela descobre o mundo à sua volta e aprende a interagir com ele. 
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2- Objetivo geral: 

 

● Introduzir os conceitos matemáticos, noção de número e outros 

conteúdos da matemática de forma prazerosa e lúdica, através de jogos, 

objetos/instrumentos concretos e diversificados, brincadeiras e músicas, 

provocamos a curiosidade e o entusiasmo das crianças, com atividades 

que sejam desafiadoras, para que elas possam explorar cada vez mais 

suas ideias e solucionar problemas. Desta formas os alunos podem 

aprender a matemática brincando.  

“Portanto a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam 

fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e 

consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações.” (CORDI, 

2018, p. 13) 

 

 

3- Objetivos específicos: 

• Inovar as práticas educativas em sala de aula; 

• Proporcionar a construção e entendimento de conceitos abstratos na 

Matemática; 

• Oferecer aos alunos a oportunidade de relacionar o uso da Matemática em 

situações reais, do cotidiano; 

• Tornar o estudo mais rico e desafiador;  

• Proporcionar interações e reflexões que levem a construção do 

conhecimento; 
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• Fazer com que as crianças se interessem pela matemática, mudando a rotina 

da classe e despertando o empenho da criança envolvida. 

• Propiciar momentos que a criança possa desenvolver a confiança, fazendo com 

que ela participe ativamente de cada atividade sem ter medo de errar. 

 

• Criar um ambiente para o trabalho em grupo, em que as crianças aprendam a 

compartilhar, dividir e ajudar umas às outras; 

 

• Utilizar as vivências das crianças como ponto de partida e dar continuidade, 

ampliando seu conhecimento. 

 

Por meio das experiências vividas, as crianças poderão:Brincando, jogando, 

cantando, ouvindo histórias, estabelecer conexões entre seu cotidiano e a 

Matemática, e entre a Matemática e as demais áreas. Assim, é de extrema importância 

valorizar e propor situações didáticas que estimulam e provocam a necessidade de 

interação entre o aluno e você por meio de diálogos constantes, troca de ideias e 

socialização de descobertas, visando sempre ao desenvolvimento das habilidades 

descritas a seguir e que constam do Referencial curricular nacional para Educação 

Infantil. 

 

• Estabelecer aproximações de algumas noções matemáticas presentes em seu 

cotidiano, como contagem, relações espaciais etc. 

• Reconhecer e valorizar os números, as operações numéricas, as contagens orais 

e as noções espaciais como ferramentas necessárias ao seu cotidiano. 

• Comunicar ideias matemáticas, hipóteses, processos utilizados e resultados 

encontrados em situações-problema relativas à quantidade, ao espaço físico e à 

medida, utilizando a linguagem oral e a linguagem matemática. 

• Confiança em suas próprias estratégias e em sua capacidade de lidar com 

situações matemáticas novas, usando os conhecimentos prévios. 
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(Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria do Ensino 

Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998.) 

 

 

4- Metodologia: 

O ensino da matemática na Educação Infantil pode ser trabalhado de várias 

formas, sendo importante trazer atividades diferentes para que as crianças possam 

associá-las mais facilmente e a ludicidade é um caminho pertinente nesse ensino, 

trazendo para as crianças desafios, soluções, formação de atitudes, intuição e 

estratégias a partir de jogos, brincadeiras e construção de materiais para esse fim. 

JOGOS - o processo de aprendizagem da matemática, a partir do lúdico visará 

o jogo livre, o jogo planejado, o jogo comparativo, o jogo envolvendo memória e 

raciocínio lógico, os jogos demonstrativos, e até mesmo, a estimulação para que as 

crianças construam seus próprios jogos através dos que já brincaram. 

USO DE MATERIAIS CONCRETOS (DIVERSOS) - uso de materiais concretos 

pode auxiliar a criança a desenvolver noções significativas, em que o professor irá 

auxiliar se atentando para não perder as oportunidades que se apresentam no dia-a-

dia desafiando os infantes a buscarem novas informações ou mesmo empregarem em 

situações novas, conhecimentos obtidos anteriormente.  

- Montagem da CAIXA MATEMÁTICA  (aqui no JILC, denominaremos de 

“CAIXA MATEMÁGICA”) : caixa matemática um conjunto de ferramentas riquíssimo e 

de grande versatilidade a ser utilizado pelo professor. Todos os alunos pegam uma 

caixa pequena, que pode ser de sapato, e a enfeitam e identificam como acharem 

melhor. Dentro dela o professor e os alunos vão colocando alguns objetos que são 

utilizados à medida que o professor solicita ou a própria criança sente necessidade.  

Sugestão dos itens: 1 caixa de sapato - que será enfeitada pela própria criança - 

contendo: palitos ou canudos coloridos (mínimo de 50 unidades), tampinhas, ligas 

elásticas (20 unidades), dados com formatos diferentes, fichas numeradas (do 0 ao 

9), coleções para contagem (bichinhos, botões, missangas, sementes, pedrinhas), fita 

métrica, relógio, calendário, régua, barbante (pedaço com cerca de 2 metros, ábaco, 
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dinheiro de brinquedo. Outros materiais construídos durante o ano e que podem ser 

colocados dentro da caixa para serem utilizados de várias formas durante todo o ano 

(jogos de encaixe, memória etc.). 

 

Com a prática de resolução de problemas, com as relações de conhecimentos, 

com a utilização do concreto e do abstrato, com a utilização de formas e com o 

incentivo na observação de objetivos e situações vê-se que a criança dá continuidade 

utilizando a matemática de formas diferentes e ainda entende que ela estará presente 

em cada situação do cotidiano. 

 

Sugestão de atividades  

(Revista Nova Escola. Matemática na vida real em tempos de quarentena; disponível 

em https://novaescola.org.br/conteudo/19007/matematica-como-ensina-la-em-

tempos-de-quarentena ; acesso em 09/02/21.) 

 

Dominó: é possível ser explorado nos diferentes anos escolares, compreendendo a 

necessidade de construir estratégias para ser o vencedor. Há também a possibilidade 

de utilizá-lo virtualmente por meio de sites nos quais é possível jogar “com o 

computador” como diziam meus alunos, o que torna a proposta um grande e delicioso 

desafio. Permite trabalhar as diferentes unidades temáticas e habilidades.  

Para fazer em casa: É possível propor para casa que os pais ensinem e joguem 

dominó com as crianças. Caso não tenham o jogo, poderão ser dadas as peças para 

serem construídas, recortando, montando. A tarefa já começa aqui. Envie as regras 

do como se joga, se por um acaso tenha alguém que não conheça (irão aprender 

juntos). Sabemos que é importante jogar muitas vezes para compreender o jogo. 

Jogando em casa, aprenderão diferentes estratégias com os familiares. Conforme a 

idade poderá ser solicitado que registrem o jogo por meio de um desenho, 

representem as partidas e resultados em tabelas, registrem como fazer para ganhar 
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o jogo. Sempre trabalhei jogos como tarefa de casa, pais e crianças sempre 

gostavam... Mas esse pode ser o assunto de uma outra conversa. 

Bolinha de gude - tão presente nas diferentes faixas etárias, permite trabalhar muitos 

conceitos - espaço, medidas, probabilidade, contagem – a partir de um olhar 

lúdico.  Por isso, levá-la para a classe trará um toque especial para a aula. É possível 

fazer em casa já que muitas crianças deverão ter essas preciosas bolinhas de vidro.  

Para fazer em casa: Solicite que “descubram” com a família como é o jogo e que 

aproveitem para brincar muito. Depois, peça que escolham uma forma de registrar o 

que vivenciaram: por meio de desenho, fotos, texto. Inclusive registrar as melhores 

jogadas ou ainda como fazer para ser um campeão da bolinha de gude.   

Existe um grande universo de tipos de jogos e brincadeiras que podem ser 

levados para a sala, ou mesmo utilizados na atual situação, porém dependerá das 

observações atentas do professor e de um bom planejamento. 

Vale lembrar que há também muitos jogos no ambiente virtual, uma alternativa 

para enviar para casa e que posteriormente poderá ser trabalhado em classe na volta, 

com muitos desafios e questionamentos.  

 

Mercadinho, lanchonete, lojinha: Brincar de mercadinho, lanchonete, lojinha permite 

que os alunos tragam suas vivências reais para a sala de aula. É uma forma do 

professor desenvolver inúmeras situações problemas e posterior problematizações 

nas quais os alunos mobilizarão conhecimentos e habilidades que ajudarão nas suas 

demandas cotidianas. Para “brincar” de mercadinho sempre propunha que os alunos 

primeiramente organizassem o espaço com o objetivo de classificarem os produtos, 

depois colocassem preços a partir do uso de folhetos de supermercado. Com o 

ambiente “arrumado” combinava quem seria o caixa, quais crianças fariam as 

compras. Para isso, as cédulas, notas do nosso dinheiro e a calculadora estavam 



 

 

 

 

 

56 

 

 

 

sempre presentes. Os papéis precisavam ser revezados. O interesse sempre 

imperava, independente da turma!  

 

Proposta para ser feita em casa: Utilizando os próprios produtos ou suas embalagens. 

Descreva o como “brincar” e as possibilidades, sugerir o uso da calculadora, do 

dinheiro para aprimorar a “brincadeira”. Depois proponha que registrem a brincadeira 

por meio de fotos ou mesmo contar como realizaram, o que acharam da experiência, 

com quem brincaram. Certamente, você encontrará inúmeras outras sugestões. Outra 

possibilidade é brincar de lanchonete onde também os alunos podem fazer cálculos e 

uso real do sistema monetário.  

 

Calendários: o calendário está presente no dia a dia das crianças e trazê-lo para a 

classe permitirá aprimorar a noção de tempo por elas construída. Uma possibilidade 

de trabalhar é permitir que as crianças construam os próprios calendários e registrem 

a seu modo os acontecimentos importantes como aniversários, eventos da escola, 

passeios. 

 

Eis outra possibilidade para ser aproveitada em casa: Solicite que construam o 

calendário da “quarentena” registrando o que fizeram em cada dia. Na volta, os 

registros renderão boas rodas de conversa. 

 

Receitas: permitir que os alunos coloquem a mão na massa e produzam as receitas 

pesquisadas, por exemplo, implicará em colocar em prática muitos conceitos 

relacionados as medidas. Evidente que esse momento precisa ser realizado pela 

criança, ela é a protagonista, e não ficar observando o professor realizar a proposta 

como acontecia em práticas passadas. 

Sugestão para fazer a atividade em casa: Peça para que a família converse com a 

criança sobre como é feito o arroz, o feijão, os legumes, a carne ou uma sobremesa. 

Solicite que escolham uma receita para que a criança seja a “cozinheira” com a 
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supervisão do adulto. Peça que registrem a experiência por meio de fotos, os relatos 

enriquecerão a proposta. Depois solicite que escrevam a receita para trazer para a 

escola no retorno. Uma sugestão é pedir que discutam em casa e anotem as 

conclusões para a seguinte pergunta: Onde está a Matemática na receita? Na volta, 

ao explorar o que trouxeram, será possível mudar alguns olhares sobre a riqueza da 

Matemática que nos cerca. 

Então, esse é o nosso grande desafio: planejar as aulas trazendo as 

experiências que vivenciamos diariamente. Desta forma, as crianças também podem 

participar de maneira transformadora, sistematizando os conhecimentos trazidos, 

estabelecendo uma relação de compreensão com uma Matemática real e próxima a 

sua vida. Nesses tempos de quarentena, outro desafio pela frente, é descobrir as 

novas maneiras de ensinar, de aprender e de planejar boas propostas para serem 

feitas à distância da sala de aula. E quanto ao nosso desafio maior, você, professora 

e professor, a Matemática que está presente em sua sala de aula está próxima da 

realidade e das reais necessidades de seus alunos? Quem sabe essa situação poderá 

ajudar você e seus alunos a descobrirem essa deliciosa Matemática que nos cerca. E 

ao voltarmos, podermos estar mais conectados com ela. Afinal nada é por acaso. 

5- Avaliação 

Avaliação em um processo contínuo à realidade cotidiana da sala de aula, 

portanto será avaliado o comportamento do educando, hábitos de trabalhos, 

relacionamento com os amigos e professores (e no contexto da pandemia com a 

família), cumprimento as propostas escolares, atitudes positivas ou negativas com 

relação aos trabalhos escolares e capacidade de cooperação NO DIA-A-DIA. 

6- Referências Bibliográficas: 

DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação 

Infantil. 2ª Edição. Brasília: SEEDF, 2018. 
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BRASIL. RCNEI – Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil – 

Brasil:1998. 

CORDI, Angela. Pé de brincadeira. Curitiba: Positivo, 2018. 

REIS, S. M. G.. A matemática no cotidiano infantil: jogos e atividades com crianças de 

3 a 6 anos para o desenvolvimento do raciocínio-lógico-matemático. Campinas, SP: 

Papirus, 2006. 

HALABAN, Sérgio; ZATZ, André e ZATZ, Sílva. Brinca Comigo! Editora Marco Zero: 

2006. 

KISHIMOTO, Tizuco Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeiras e a educação. 4ª Ed. 

São Paulo, Editora Cortez: 2000. 

(Revista Nova Escola. Matemática na vida real em tempos de quarentena; disponível 

em https://novaescola.org.br/conteudo/19007/matematica-como-ensina-la-em-

tempos-de-quarentena ; acesso em 09/02/21. 

 

PROJETOS INDIVUDUAIS/ PROFESSORAS READPTADAS 

 

SALA DE LEITURA: MUNDO DA IMAGINAÇÃO 

PROJETO: Leitura Deleite 

 

Servidor responsável pela execução da proposta de trabalho: Joana D’Arc Vieira 

Barros - Matricula: 34579-2. 

 

 

Justificativa para a Atividade: 

 

 No Jardim de Infância Lúcio Costa, a Sala de Leitura, visa desenvolver o hábito 

de leitura a partir da Educação Infantil, onde as crianças entram em contato com o 

mundo letrado e viajam no universo da imaginação e da fantasia, pois conhecem os 

livros e suas histórias. 
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 Segundo o artigo 29 da LDB, a Educação Infantil tem como finalidade “O 

desenvolvimento integral da criança até cinco anos em seus aspectos: físico, 

psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e comunidade” 

(Currículo em movimento do Distrito Federal, 2018, p.20). 

 

Objetivos: 

 

• Proporcionar contato da criança pequena com diversos tipos de leitura, através 

de uma ação conjunta entre a escola e a família, visando o desenvolvimento 

integral da criança, conforme previsto no Currículo em Movimento da 

Educação.  

• Despertar o prazer pela leitura vista como entretenimento. 

• Propiciar rotina de leitura. 

“A leitura na Educação Infantil tem um papel 

fundamental na vida da pessoa. Nessa fase, a 

criança descobre o mundo que a cerca e 

observa com cuidado e curiosidade tudo e 

todos que estão à sua volta” (Interações com 

olhos de ler, 2013, p. 14). 

Metas: 

 

A proposta visa atender as crianças matriculadas no Jardim de Infância Lúcio 

Costa perfazendo um total de 206 (duzentos e seis) crianças. 

 Estima-se atingir 100% (cem por cento) da proposta de trabalho a ser 

executado. 

 

Profissionais Responsáveis pela Implementação da Proposta de 

Trabalho/Demais Envolvidos. 

 

Professora readaptada: Joana D’Arc Vieira Barros. 

     Equipe Gestora, Coordenadora, Professores Regentes, Crianças e a Família. 
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Detalhamento da Atividade: 

• Durante o teletrabalho será feito vídeos de mediação de histórias para serem 

postadas na plataforma classroom. E atividades de apoio para montar os kits 

para serem enviados para as crianças. Confecção de materiais para a 

mediação e contagem de histórias.  

• Com o retorno presencial ou hibrido a profissional da Sala de Leitura ira fazer 

mediações de leitura na Sala de Aula ou na própria Sala de Leitura (o espaço 

físico da Sala de leitura não comporta as crianças com distanciamento); 

• Apresentar livros para a escolha das crianças para lerem em casa, recolher, 

higienizar e organizar os mesmos após a devolução; 

• Atender em Sala de Leitura os profissionais da escola quando solicitados pelos 

mesmos. 

• Produzir materiais para a contação de histórias e mediação de leituras ( 

dedoches, fantoches, palitoches, vestuários, empanadas, histórias seriadas, 

etc). 

 

Cronograma: 

 

• Atendimento para mediação de leitura - 1 vez por semana para cada turma; 

• Entrega de livros para as crianças – 1 vez por semana na Sala de leitura ( 

seguindo protocolos da COVID 19), recolhimento dos mesmos no dia 

determinado. 

• Atendimento aos professores regentes em Sala de Leitura (sugestões de livros, 

pesquisas ou outras necessidades). 

• Início na segunda semana do mês de março de 2021, até última semana letiva 

de dezembro de 2021. 
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Avaliação: 

 

A avaliação será feita através da participação das crianças e pela comunidade 

em Avaliação Institucional, conforme calendário Escolar. 

 

Referências Bibliográficas: 

 

BRASIL. Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 2ª 

Edição Brasília, 2018. 

Fonseca Edir. Interações com Olhos de Ler – Editora: Blucher. FNDE, 2013. p. 14. 

 

APOIO À COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Servidor responsável pela execução da proposta de trabalho: Luciana Dourado 

Paranaguá - Matricula: 38186-1 

 

 Caracterização 

JILC – Jardim de Infância Lúcio Costa está localizado na EPTG QE 01 AE 

01 Fone: 3901-3691. O JILC está sob a Direção da Ione .... e Vice Direção da 

Heloísa .... O JILC atende no memento 206 alunos da Educação Infantil (1º 

período e 2º período). 

1- Justificativa 

Nessa proposta, o apoio à Coordenação Pedagógica, terá a função de 

alicerce ao trabalho pedagógico escolar. Possibilitará um suporte para que os 

seguimentos sejam atendidos em suas necessidades e especificidades. Visando 

consolidara realização de um trabalho que venha atender toda demanda 

pedagógica. 

2- Objetivo 
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Oferecer um suporte significativo a coordenadora, desempenhando um 

serviço organizado, auxiliar na motivação da equipe, visando enriquecer a prática 

pedagógica, suporte ao professor regente na elaboração, desenvolvimento e 

impressão das atividades. Confecção de matérias (jogos, cartazes, murais, etc) 

que serão usados nas aulas.     

3- Metas 

Realizar um trabalho com profissionalismo, respeito e ética. Dar suporte a 

coordenadora pedagógica dando condições para que todos trabalhem 

coletivamente. 

4- Avalição 

Ocorrerá semestralmente por meio de questionário (Google Formulário) 

com os docentes e equipe gestora. 

 

PROJETO JARDIM COM HISTÓRIAS 

Servidor responsável pela execução da proposta de trabalho: Margarete Neres 

de Aquino. Matrícula: 37354-3 

 

Proposta de Trabalho 

Jardim de Histórias 

 

Setor de Atividade: 

 

      Salas de aulas do 1º e 2º períodos (matutino e vespertino) com a presença da 

professora regente.  

 

Justificativa para a atividade: 
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     O Jardim de Infância Lucio Costa atende atualmente 206 Crianças Pequenas,  

idades de 04 a 05 anos e 11 meses, conforme a modulação escolar distribuída nos 

turnos matutino e vespertino, Sala de Leitura com um acervo de livros literários 

adequados a faixa etária para as crianças pequenas. Com a ida da profissional 

Readaptada Margarete Neres de Aquino mat. 37554.3, com Pós Graduação em A Arte 

de Contar histórias e vários cursos na área, tornou-se possível ter no Jilc um Projeto 

de Contação de Histórias. Conforme o cap. X da Modulação para professor 

readaptado com adequação expressa para não regência de classe, art. 88, 

respeitando o previsto no artigo 277 da Lei complementar nº 840/201. A proposta de 

inserir a história no contexto escolar é de propiciar, cultura, conhecimento, princípios, 

valores, educação, ética, além de contribuir para uma boa construção de 

relacionamentos afetivos saudáveis, como: carinho e afeto bons tratos, cuidados 

pessoais e autoestima. 

“A história é uma arte de suma importância nas nossas vidas, 

através delas conhecemos fatos, adquirimos experiências e nos 

despertamos para hábitos de leitura”. Busatto (2006, p 74). 

 

Objetivos: 

• Possibilitar aos educandos o momento da contação de histórias, influenciar  

cada criança a desenvolver o gosto por ouvir histórias bem como incentivar a 

leitura, literatura e convivência no ambiente escola; 

• Proporcionar contato da criança pequena com diversos tipos de histórias e 

gêneros literários através de uma ação conjunta entre a escola e a família, 

visando o desenvolvimento integral da criança, conforme previsto no Currículo 

em Movimento da Educação;  

•            Despertar o prazer pela leitura como fonte de conhecimento e 

entretenimento. 

• Propiciar  momento lúdico; 

• Desenvolver habilidades, por meio de observação e prática,  
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possibilitem a criança a contar suas  próprias histórias de maneira 

mais elaborada; 

• Realizar reflexões junto com as crianças sobre sua conduta diante 

do meio em que vive; 

• Desenvolver atividades de Expressão corporal, utilizando músicas e histórias. 

• Criar o hábito de ouvir histórias, como também o respeito à pessoa que se 

dispõe a falar. 

Metas:  

Segundo o artigo 29 da LDB, a Educação Infantil tem como finalidade “O 

desenvolvimento integral da criança até cinco anos em seus aspectos: físico, 

psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e comunidade” 

(Currículo em movimento do Distrito Federal, 2018, p.20). 

A proposta visa atender as crianças matriculadas no Jardim de Infância Lúcio 

Costa perfazendo um total de 206 (duzentos e seis) crianças. 

 Estima-se atingir 100% (cem por cento) da proposta de trabalho a ser 

executado. 

 

Cronograma:        Ano letivo de 2021 

Avaliação: Será realizada durante a execução do Projeto Jardim com Histórias 

      

Detalhamento da Atividade: 

 

• Contar Histórias (com as devidas adaptações) em Sala de Aula, com a 

presença do professor regente (o espaço físico da Sala de leitura não comporta 

as crianças); 

• As histórias serão contadas utilizando vários tipos de materiais, (reciclados, 

texturas, sonoros, auditivos e confeccionados pela contadora; 

• Histórias musicalizada;  

Avaliação: 
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A avaliação será feita através da participação das crianças e pela comunidade 

em Avaliação Institucional, conforme calendário Escolar. 

 

Bibliografia: 

• Currículo em movimento do Distrito Federal, 2018, p.20 

• LDB 

• Arte de Contar Histórias no Seculo XXI: Tradição e Ciberespaço - Cléo Busatto 

 

SALA DE LEITURA: MUNDO DA IMAGINAÇÃO (Momentaneamente não 

está sendo realizado em virtude do ensino remoto) 

 

Servidor responsável pela execução da proposta de trabalho: Maria do Socorro 

Medeiros Mariano. Matrícula:  367567 

Justificativa para a atividade: 

No Jardim de Infância Lúcio Costa, a sala de leitura visa desenvolver o hábito de leitura 

a partir da Educação Infantil, onde as crianças entram em contato com o mundo 

letrado e viajam no universo da imaginação e da fantasia, pois conhecem os livros e 

suas histórias. Segundo o artigo 29 da LDB, a educação infantil tem como finalidade 

“O desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos: físicos, 

psicológicos, intelectual e social completando a ação da família e comunidade” 

(Curriculo0 em Movimento do Distrito Federal, 2018, p 20). 

 

Objetivos 

Proporcionar contato da criança com os diversos tipos de leitura, através de uma ação 

conjunta entra família e escola, visando o desenvolvimento integral da criança, 

conforme o previsto n Currículo em Movimento da Educação. 

Despertar o prazer pela leitura vista como fonte de conhecimento e entretenimento. 

Propiciar rotina de leitura. 

 

Metas  

https://www.extra.com.br/livros/EducacaoAprendizagem/Pedagogia/Livro-Arte-de-Contar-Historias-no-Seculo-XXI-Tradicao-e-Ciberespaco-Cleo-Busatto-1925505.html?IdSku=1925505
https://www.extra.com.br/livros/EducacaoAprendizagem/Pedagogia/Livro-Arte-de-Contar-Historias-no-Seculo-XXI-Tradicao-e-Ciberespaco-Cleo-Busatto-1925505.html?IdSku=1925505
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A proposta de trabalho visa atender as crianças matriculadas no Jardim de Infância 

Lucio Costa perfazendo um total de 205 crianças (duzentos e cinco) crianças. 

Estima-se atingir 100% (cem por cento) da proposta de trabalho / demais envolvidos: 

Professora readaptada: Joana D’arc Vieira Barros 

Professora readaptada: Maria do Socorro Medeiros Mariano  

 

Detalhamento da atividade 

 

Apresentar e entregar livros para a escolha das crianças para lerem em casa, recolher, 

higienizar e organizar os mesmo após devolução. 

Atender os profissionais da escola quando solicitados pelos mesmos. 

Produzir materiais para a contação de histórias e mediação de leituras (confecção de 

dedoches, fantoches, vestuários, palitoches, empanada, histórias seriadas. 

 

Cronograma: 

Entrega de livros para os alunos (individual), (uma vez por semana) na sala de leitura, 

(seguindo os protocolos da Covid-19). 

Inicio segunda quinzena do mês de março de 2021. 

Até última semana do mês de dezembro de 2021 

 

Avaliação:  

A avaliação será feita através da participação das crianças e pela comunidade em 

Avaliação Institucional conforme calendário escolar.   
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