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1. APRESENTAÇÃO
O Centro de Educação da Primeira Infância (CEPI) Araçá-mirim iniciou suas atividades
no dia 02 de julho de 2018, depois de grande espera durante a construção da estrutura física, o
primeiro dia letivo, teve a presença de aproximadamente 20 (vinte) crianças de diferentes
faixas etárias, enquanto as demais escolas do Distrito Federal finalizavam o primeiro semestre
do ano de 2018, os alunos da Araçá-mirim estavam sendo matriculados para a felicidade de
muitos responsáveis que aguardavam eufóricos por não ter onde deixar os filhos no horário de
trabalho. A inauguração formal aconteceu no dia seguinte (03 de julho de 2018), com a
presença do Governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg, o secretário de Estado de
Educação Júlio Gregório e o coordenador da Regional de Ensino de Sobradinho-DF Marco
Aurélio Vieira, atuantes no ano em exercício, e contou também com a participação dos
funcionários. O período de duas semanas que finalizava o semestre, transformou-se em
acolhimento, adaptação e inserção dos novos alunos, que aos poucos foram admitidos nas
turmas e compôs o formato proposto no plano de trabalho. Após o recesso, ao final do mês de
julho de 2018, iniciou-se o horário integral e contou com a contribuição ativa dos pais e
responsáveis por meio da primeira reunião pedagógica, para bem atuar junto às crianças.
A presente proposta considerou a participação dos familiares ou responsáveis no
intenso semestre de inauguração e as experiências adquiridas em 2018, além de envolver
profissionais das diversas áreas na escola (Diretora, coordenadora, professoras, monitoras,
nutricionista, limpeza, cozinha, secretária e porteiro), somada ao desenvolvimento da
aprendizagem das crianças e a observação dos detalhes a serem ajustados na rotina, permitiu a
identidade Araçá-mirim ser criada e essa proposta pedagógica deixa de ser ideias ou
planejamento coletivo e passa a objetivar ações nos campos de experiências e perspectivas que
contribuem para a formação individual e coletiva do aluno.
Não se trata de proposta definitiva, está em atualização na busca de educar cuidando,
orientar ações pedagógicas e administrativas cotidianas, ofertar e garantir qualidade ao
direcionar e definir metas na prática das ações, na culminância dos projetos transversais e
complementares, avaliar, dialogar, observar estrutura organizacional, concepções, habilidades,
metodologia e respeitar o contexto sociocultural, sua diversidade apresentada no ambiente
escolar e influências relacionadas ao processo de crescimento e evolução.
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2. HISTÓRICO
O Instituto Vitória Régia para o desenvolvimento humano é uma Associação Civil, de
fins filantrópicos, sociais e culturais não lucrativos, que atua junto à comunidade
Sobradinhense através do Grupo Espírita Regeneração –“O lar da infância” a mais de 30 anos e
tem como objetivo assistir crianças carentes, incentivando a convivência social, a formação
pessoal e prevenção contra a marginalidade que estão expostas. No ano de 1988 elaborou-se
um projeto para atendimento às crianças e suas famílias, com foco na educação formal e
sistêmica, com olhos voltados para a valorização do ser humano e do trabalho como recurso,
dessa forma surgiu o Educandário Eurípedes Barsanulfo que em outubro de 2012 adquire
credenciamento para atuação com crianças da educação intantil e no ano de 2013 por meio
dessa parceria com o Governo do Distrito Federal passa a funcionar em regime integral e após
06 (seis) anos dessa parceria atualmente atende em torno de 460 (quatrocentos e sessenta
crianças) com faixa etária de 02 (dois) a 05 (cinco) anos por meio de convênio.
Em julho de 2018, o IVR torna um antigo sonho em realidade, e amplia a quantidade de
alunos atendidos ao assumir como mantenedora o Centro de Educação da Primeira Infância
(CEPI) “Araçá-Mirim”, após longa espera pelo término da construção do prédio destinado à
primeira infância, uma obra de parceria entre o governo federal e o executivo local, por meio
da gestão terceirizada em parceria com essa entidade escolhida por meio de chamamento
público, iniciou então suas atividades escolares no dia 02 de julho e se tornou o 3° CEPI de
Sobradinho II, atuando junto a essa comunidade com capacidade para atender crianças do
berçário (quatro meses) ao maternal II (até três anos e onze meses), dando continuidade com
muito carinho e dedicação ao trabalho realizado em prol de toda comunidade escolar e
conforme as demais CEPI’S do Distrito Federal faz uma homenagem a biodiversidade natural
do nosso país, com a nomenclatura “Araçá-mirim”, por se tratar de uma fruta brasileira
bastante consumida na região da amazônia, tem formato arredondado e sabor que lembra o da
goiaba, embora seja pouco mais ácido e de perfume acentuado, possui diversos benefícios
medicinais e é encontrado também em outros países da América Latina.
Atualmente no ano de 2019 o CEPI Araçá-mirim, coloca em prática seu primeiro ano
letivo por completo, pois anteriormente, foi um semestre intenso e rico em aprendizados para
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todo o corpo pedagógico atuante junto a esses alunos e seus familiares, permitindo o acesso e a
oportunidade de compartilhar o saber, onde estão matriculadas 150 (cento e cinquenta)
crianças, que foram encaminhadas pela regional de ensino de Sobradinho-DF e desfrutam de
todo espaço escolar destinado aos encontros e diálogos, vivenciando o respeito, construindo
conhecimento envolvendo a convivência, a responsabilidade, a autoestima, a solidariedade, a
autonomia e a colaboração entre todos, reorganizando e recriando experiências, favorecendo a
cultura e proporcionando o desenvolvimento integral através do cuidar educando.

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
Após aplicar questinonário socioeconômico em reunião de pais e responsáveis, foi
possível diagnosticar que a maioria das crianças que frequentam o CEPI Araçá-mirim, residem
nas diversas localidades de Sobradinho I, II ou em condomínios da redondeza, alguns usufruem
de estrutura socioeconômica que lhes proporcionam boas condições de sobrevivência, porém
outra significativa parcela das crianças são provenientes de famílias com alta vulnerabilidade
social, ou seja, dependem de cuidados e proteção, porém a necessidade básica em comum para
todos os alunos é educação.
Considerando as famílias atendidas que não possuem pessoas de confiança para cuidar
dos filhos e precisam trabalhar, a pesquisa realizada através de questionário socioeconômico,
observações e conversas individuais, possibilitou colher informações e identificar o perfil dos
membros desta comunidade escolar e traçar estratégia de atendimento e planejamento de
atividades para socialização e bem estar de todos.
A seguir alguns dados colhidos por meio de questionários respondidos pelos
responsáveis em fevereiro/2019 e dos meios citados no parágrafo anterior representados por
gráficos.
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PROFISSÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS
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4. FUNÇÃO SOCIAL
Oferecer para os alunos um lugar de acesso à informação e oportunidades para
compartilhar saberes, garantir autonomia e cidadania através de ações pedagógicas, criando e
recriando experiências para vivência, inovação e cultura, além de valorizar sua própria
identidade, reconhecer e valorizar as diferenças dos outros, bem como desenvolver valores
morais em busca do respeito e da formação de um cidadão de bem e integro que cumpra com
seus direitos e deveres dentro da sociedade, conforme a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), intensificando o desenvolvimento integral da criança frequente na
educação infantil como complemento à ação das famílias e da comunidade onde estão inseridos
e assim possibilitar sua emancipação para seu crescimento viabilizando experiências que
envolvam aspectos físico, psicológico, intelectual e social, além de ser oportunidade única para
os pais ou responsáveis que não possuem nenhuma pessoa de confiança para que cuidem de
seus filhos, o que na maioria das vezes impossibilita atuação no mercado de trabalho para o
próprio sustento.
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
Na busca pelo desenvolvimento e aprendizagem do aluno, o educar, o cuidar, o brincar
e o interagir na escola tem como estímulo de um ambiente de constante crescimento humano
que contempla as crianças, suas famílias, a comunidade local, a equipe de professores e
gestores em prol do aprendizado e apoio nos direitos de conviver, brincar, participar, explorar,
expressar e se conhecer. Todos eles emergem dos princípios éticos, estéticos e políticos
expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010a, p. 16) o que pauta a proposta pedagógica para a
Educação Infantil:

5.1 PRINCÍPIOS ÉTICOS
Proporcionar o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e
do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e
singularidades, valorizando suas produções, apoiando conquistas e autonomia na escolha de
brincadeiras e realização de atividades.

5.2 PRINCÍPIOS POLÍTICOS
Proporcionar o desenvolvimento do exercício do respeito à democracia, aos direitos e
deveres da cidadania, adquirir características críticas ao discernir opiniões diversificadas e
compreender as crianças como produtoras e consumidoras de cultura, atuantes na vida social,
modificadas pelas interações que estabelece com o outro e sofre influências do meio e dos
diversos campos de experiências.

5.3 PRINCÍPIOS ESTÉTICOS
Proporcionar o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da
liberdade de expressão através das manifestações culturais e artísticas presentes nas datas
comemorativas e períodos sazonais inseridos no calendário escolar orientando as práticas de
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aprendizagem e relacionando significativas mudanças para compreensão social e política, por
meio de atividades propostas no cotidiano.

6. PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
6.1 INTEGRALIDADE
Considerando o processo de formação humana, seu desenvolvimento nas diversas fases
da vida e o potencial a ser atingido por cada indivíduo, o período integral não amplia somente o
tempo de estadia na escola, e sim cria oportunidades de forma atenciosa aos estímulos e
direciona aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais para essa transformação com
prática da rotina educativa de aprendizagem, com incentivo dos pais e responsáveis à
curiosidade do saber, onde o conhecimento nesse caso, não está pautado em conteúdos e sim
nas informações múltiplas que guiam as ações pedagógicas somadas às diferentes realidades e
desafios ao objetivo comum de possibilitar ao educando a participação em macrocampos por
meio de jogos, brincadeiras, ludicidade e criatividade para aprimorar habilidades e enriquecer
seu conhecimento ao envolver-se na vida em sociedade.

6.2 INTERSETORIALIZAÇÃO
O olhar do CEPI Araçá-mirim é minucioso para as dimensões de cada indivíduo: física,
intelectual, social, afetiva e simbólica, para que sejam visualizadas como mútiplas
oportunidades e experiências para trocas de saberes e dessa forma compreender por meio do
enfrentamento de uma realidade complexa na perspectiva de atuação nos diferentes espaços, o
que compõe esforços para alcance do desenvolvimento integral com a contribuição de projetos
que atuem com propósitos comuns para a melhoria na qualidade da educação ao conectar-se
com as políticas sociais e com foco educativo, assistencial, cultural, esportivo, ambiental,
tecnológico e saudável ao assegurar o conjunto de direitos das crianças.

6.3 TRANSVERSALIDADE
A proposta didática da escola tem a transversalidade como compreensão
interdisciplinar, possibilita o saber por meio do conhecimento diversificado ao envolver
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situações conteúdos integrados para aprendizagem conectada ao diálogo e à realidade dos
alunos e comunidade.

7. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DA
APRENDIZAGEM
Ser escola de referência ao formar crianças para o amor por meio do conhecimento e
primar pela educação de qualidade ao inovar suas propostas e práticas pedagógicas propiciando
condições significativas, atualizadas e eficazes para o desenvolvimento físico, intelectual e
emocional do aluno ao construir, organizar e valorizar seu conhecimento e experiências
individuais e coletivas bem como, seu ritmo de aprendizagem, dentro da realidade infantil
contemplando a participação da família nesse processo da formação de educandos críticos,
conscientes e empreendedores respeitando sua construção do saber e proporcionando um
espaço de acolhimento, seguro, criativo e com olhar cuidadoso e afetivo do educador e todo
corpo pedagógico garantindo ao aluno seu bem estar psicofísico e cognitivo, estimulando a
participação ativa, sua autonomia e o convívio com a diversidade favorecendo a formação de
cidadãos aptos à realidade social e para uma vida feliz.

7.1 OBJETIVOS GERAL
Respeitar cada aluno conforme sua história e modo de vida ao transformar suas experiências
em informações que ampliam o olhar para seu crescimento contínuo, autonomia e cooperação
capaz de compreender a pluralidade infantil no trabalho educativo ao estabelecer vínculos
afetivos fortalecendo e estimulando gradativamente os diversos campos de experiências do
mundo contemporâneo, dos processos naturais e consequentemente incentivar, orientar sobre
valores consigo, com o outro e socializar conhecimento ao expressar ideias ao promover
descobertas que experimentam a imaginação, a fantasia e a curiosidade atendendo às diferentes
fases do desenvolvimento.

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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 Valorizar sua própria identidade e ao mesmo tempo respeitar e reconhecer as diferenças
entre si e os outros ao descobrir e conhecer progressivamente seus potenciais e limites
identificando possibilidades ao agir de acordo com elas.
 Ampliar as relações sociais através dos vínculos afetivos de troca com o outro,
fortalecendo a autoestima ao estimular a comunicação e respeitar ações de cooperação,
solidariedade e partilha.
 Apresentar as diferentes formas de linguagens artísticas e culturais como a música e a
dança através dos movimentos expressando emoções, sentimentos, pensamentos,
desejos e necessidades na construção de significados e valorizando a diversidade.
 Incentivar a adquirir experiências por meio da intensidade dos sons e ritmos,
descobrindo ações variadas de traços, cores e formas.
 Aprender de forma lúdica com brincadeiras, cantigas, leitura, jogos, desafios, rodas de
conversas entre outras possibilidades.

 Permitir a construção das noções de espaço em situações estatísticas, observando e
explorando o ambiente que está inserido, valorizando atitudes e contribuições para sua
conservação.

8. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS
As práticas pedagógicas no CEPI Araçá-mirim fundamentam-se em Vygotsky, Piaget,
Wallon e Paulo Freire, caminham em nossa proposta pedagógica de forma harmônica e conduz
o trabalho ao seguir as orientações da SEDF, por meio do Currículo em Movimento da
Educação Infantil, enfatiza o educar, o cuidar, o brincar e o interagir ao somar com os eixos
transversais na busca por educar para a diversidade, para a cidadania, para os direitos humanos
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e para a sustentabilidade. O cotidiano requer ações que tratem a respeito da biodiversidade,
diversidade cultural, étnico racial, crença, gênero, configurações familiares, inclusão das
crianças com deficiência, atendimento à heterogeneidade, à singularidade, direito às
aprendizagens, as diversas formas de viver a infância e a convivência entre gerações

8.1 PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA

Entre as variadas concepções Vigotsky nortea ao possibilitar por meio do outro e de
suas experiências adquiridas, aprender e se desenvolver ao longo do tempo e mudanças com
base nas situações de cuidado, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada para
o desenvolvimento de capacidades e relações interpessoal de ser e estar com os outros, baseada
no respeito, na aceitação e na confiança.
Piaget contribui com a abordagem interdisciplinar e a construção do desenvolvimento
cognitivo gradativo e ao longo da sua evolução nas diferentes fases do seu amadurecimento na
evolução intelectual do ser humano, ao interagir e compreender o meio onde está inserido e
assim se adaptar ao seu novo universo.
Wallon por sua vez não determina verdades absolutas, mas relaciona o caráter
cognitivo, afetivo e motor como importantes influências ao meio, porém, ao contrário de
Piaget, Wallon acredita que o processo de aprendizagem não é delimitado e sim, constante
acúmulo de informação, ou seja, o que é aprendido, não é extinto e sim integrado.
Paulo Freire, por meio da prática dialética com a realidade fundamenta-se na crença que
o aluno assimila o objeto de estudo e cria sua educação fazendo seu próprio caminho, não
seguindo apenas algo previamente construído, além de defender a educação aos oprimidos,
permitindo o acesso à informação e ao senso de humanidade, possibilitando novas
oportunidades para superar sua condição.
Ao considerar essas vertentes teóricas como primícias do trabalho no CEPI Araçámirim, vinculadas à aprendizagem e desenvolvimento, busca-se atividades e projetos que
permitam experiências pessoais ou sociais, conhecimento e as múltiplas linguagens pelos
campos de experiências. Ao compreender, adota-se a postura sistêmica com base no trabalho
do alemão Bert Hellinger com as constelações familiares e frente às realidades educacionais,
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amplia-se a visão significativa na relação escola-família adaptando percepções, no espaço
educativo articulando o cotidiano da instituição com a vida das crianças em prol do educar.

8.2 PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL
Compreendemos que a criança se desenvolve quando colocada como protagonista e o
professor mediador, por meio de ações intencionais didaticamente organizadas para a formação
de um sujeito histórico e social.
Socializar o saber sistematizado historicamente e permitir que o aluno construa
gradativamente sua visão de mundo através do cotidiano de possibilidades ofertadas com
atividades expressivas, jogos, músicas entre outras atividades temáticas, levando a
compreender e participar da sociedade de forma crítica, ultrapassando a visão do senso comum
e interações estabelecidas entre escola, família e sociedade ao assimilar o saber que envolve em
atividades propostas e na realização de trabalhos didático-pedagógicos, aprendendo e
desenvolvendo por meio do diálogo, do lúdico, do cuidado, da afetividade e do contato com
outras crianças e adultos para aprendizagem através das oportunidades.

8.3 PEDAGOGIA SISTÊMICA
A prática vinculada ao contexto de aprendizagem dos seres humanos ao distinguir e
perceber as diferenças e semelhanças, amplia a visão e desenvolvimento a capacidade de
reconhecer cada contexto onde está inserido, como se manifesta através da sensibilidade
interação da escola e família, proporcionando respeito, evitando qualquer tipo de exclusão ou
desclassificação, onde as pessoas atuam para o equilíbrio e bem estar dos próprios sistemas.
Quando olhamos para os desafios existentes na escola, podemos observar que o lugar
dos pais na escola tem sua importância, é a partir desse lugar, que podemos atuar com força
plena para o desenvolvimento integral da criança.
Os pais trazem os filhos para a escola. Antes disso, e lhes dão a vida. Esse é o
movimento primeiro que possibilita que a escola exista e que todos os
funcionários que servem à escola possam ter uma ocupação e, por
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conseguinte, através do serviço, dar sustento e continuidade às suas próprias
famílias. Os pais, portanto, são os iniciadores, por isso cabe a eles não só o
primeiro

lugar,

mas

o

lugar

de

honra

na

escola.

(FRANKE;

MARIANNE,2015).

Essa postura não é um novo método educativo, trata-se de um comportamento frente as
realidades educacionais. Sua característica e a firme proposta de inclusão permite olhar o
indivíduo dentro do seu contexto familiar, através de vínculos de amor e lealdade, promovendo
a solução para os conflitos através do equilíbrio e harmonia. Os professores oferecem e os
alunos tomam o conhecimento para si com respeito, para compreender essa percepção é
necessário conhecer as origens, vínculos, distinguir diferenças e desenvolver a capacidade de
reconhecer a consciência, atuar com amor e equilíbrio ao bem-estar dos próprios sistemas.

9. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
O acompanhamento pedagógico é realizado pelo presidente Guaranacy Santos Santana
por meio da Gestora Pedagógica Instituto Vitória-Regia para o desenvolvimento humano, que
visita o CEPI semanalmente, e assim orientada e acompanha as atividades realizadas, o
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem em relação à Organização Curricular
(teoria e prática), Diretrizes de Avaliação – RDIAS de classe e registro das atividades
complementares, enfim, toda execução pedagógica dos alunos neste CEPI.
A manutenção das despesas são feitas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal a
esta instituição é realizada através de repasses financeiros bimestrais, calculado de acordo com
o plano de trabalho aprovado no início do ano de 2019, com detalhamento da quantidade de
alunos a serem admitidos, quantidade de funcionários, materiais didáticos-pedagógicos e de
consumo (alimentação e higienização) e ao final de cada bimestre, a Instituição “presta contas”
dos recursos financeiros recebidos e utilizados nesse período à Executora Financeira que
realiza visitas esporádicas à nossa escola.

9.1 FUNCIONAMENTO E NORMAS DA INSTITUIÇÃO
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O CEPI Araçá-mirim segue o guia de orientações um documento interno com o objetivo de
auxiliar no acompanhamento diário em nossa dinâmica, além de atuar como facilitador da
informação sobre o calendário escolar e possíveis dúvidas corriqueiras que poderão acontecer
no decorrer do ano. As orientações seguintes são referentes ao trabalho diário e permite a
compreensão em cada ação a ser desenvolvida na rotina integral dos alunos na creche.

TERMINOLOGIA
Terminologia

Faixa etária

Berçário I

04 (quatro) meses até 11 (onze) meses

Berçário II

1 (um) ano até 1(um) ano e 11 (onze) meses

Maternal I

2 (dois) anos até 2 (dois) anos e 11 (onze) meses

Maternal II

3 (três) anos até 3 (três) anos e 11 (onze) meses

ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS
O atendimento aos alunos em nossa escola é realizado em jornada de tempo integral,
com horário de entrada às 7h e saída às 17h compreendendo às 10 horas de estadia da criança
na escola de período integral.

TOLERÂNCIA
A tolerância são 15 minutos tanto para entrada, quanto para a saída do aluno que no
horário da entrada ao chegar após às 07h15min. E no horário da saída após às 17h15min, o pai
ou responável, deverá se direcionar à secretaria para assinar notificação no livro de registro de
atrasos, e após três notificações, será convovado para uma reunião com a coordenação
pedagógica e assinatura do termo de compromisso, se ainda persistirem os atrasos, será
encaminhado ofício ao conselho tutelar.

ENTRADA APÓS O HORÁRIO
Somente será permitida a entrada do aluno após o horário normativo da escola, em caso
de consulta médica, comprovada por meio de atestado médico entregue como justificativa para
o atraso e o pai ou responsável deverá informar a secretaria da escola.
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SAÍDA ANTECIPADA
A saída antecipada do aluno somente será aceita realizada pelos pais ou responsáveis,
por meio de solicitação por escrito, desde que apresentadas na secretaria no dia da solicitação
ou registro em bilhete na agenda informando a professora, caso contrário somente após
abertura do portão para o horário de saída.

CARTEIRINHA
A carteirinha é um documento interno de identificação do aluno, destinado à facilitar a
dinâmica de saída. A escola fornece 01 (uma) carteirinha para o responsável após a matrícula e
o responsável que for buscar a criança deverá trazê-la diariamente para retirar o aluno da
escola, porém ao esquecer a mesma, automaticamente deverá se direcionar à secretaria e ter em
mãos um documento de identidade para solicitar autorização de retirada da criança da escola.
Em caso de perda, deverá solicitar emissão de 2° via, após entrega de boletim de ocorrência. É
permitida a retirada da criança com cópia autenticada da carteirinha, após informar a secretaria.

AGENDA
De uso obrigatório para todos os alunos, a agenda escolar é uma ferramenta
fundamental para organização e acompanhamento da rotina na escola, um elo entre escola e
família. A escola oferece no inicio do ano letivo gratuitamente uma agenda, porém se houver
perda ou extravio da mesma, os pais ou responsáveis devem adquirir outra agenda na secretaria
da escola pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais). Solicitamos ainda que o preenchimento da
página de identificação da agenda esteja sempre atualizado e as informações registradas
diariamente sejam verificadas dando ciente e assinatura.

UNIFORME
Fornecido pela creche o uniforme é de uso obrigatório para todos os alunos, para que a
dinâmica de identificação diária aconteça são entregues no inicio do ano letivo 02 (dois) kits,
onde contém uma camiseta e um short cada kit. É de responsabilidade dos pais ou responsáveis
o cuidado e higienização dos uniformes, como também a identificação dos mesmos, com o
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nome do aluno, sobrenome e turma, para em caso de perda facilitar a identificação. Se houver
necessidade de envio de roupas a mais para a criança, favor identificar a mesma.
A escola não se responsabiliza por uniformes, roupas ou qualquer objeto perdido sem
identificação.

ACHADOS E PERDIDOS
Os objetos encontrados na escola e não identificados serão encaminhados
automaticamente para a secretaria da escola e estarão à disposição.

BRINQUEDOS E OBJETOS
É proibida a entrada de qualquer tipo de objeto ou materiais diferenciados dos
utilizados em sua rotina e atividades (jogos, brinquedos, bonecos, aparelhos eletrônicos, etc.) A
escola não se responsabiliza por objetos de valor trazidos pelos alunos.

ALIMENTAÇÃO
A escola oferece 05 (cinco) refeições diárias: café da manhã, lanche, almoço, lanche da
tarde e jantar. As crianças com restrições alimentares possuem cardápio específico,
semanalmente divulgado na agenda. Qualquer tipo de alteração na alimentação do aluno, será
somente por meio de prescrição médica. Não é permitido e nem necessário a entrada de
qualquer tipo de alimento na creche, o aluno que levar qualquer tipo de alimento na mochila,
será direcionado imediatamente à secretaria e os responsáveis serão notificados por escrito.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Seguindo os padrões nutricionais exigidos, não é permitida a entrada de nenhum
alimento que não seja manipulado na escola e considerando o aniversário da criança um
momento de valorização do eu, mensalmente, na última sexta-feira de cada mês, é realizado os
aniversariantes do mês, um momento especial e festivo para as crianças que fizeram
aniversário no mês decorrente, com direito a temática para a festa, música, dança, bolo e muita
diversão.

Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576
Página 22 de 191

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo
CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim

MEDICAMENTOS
A medicalização conforme as orientações pedagógicas da Secretária do Estado de
Educação do Distrito Federal, segundo a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária),
só poderá ser administrada se o medicamento não for injetável ou inalável, a ser realizado
desde que o responsável solicite por meio de registro na agenda, com cópia da receita
(prescrição médica), na qual deverá constar a identificação da criança, nome do medicamento e
posologia (dose a ser administrada, quantidade e horário) e ser entregue na mão da
Coordenadora pedagógica ou Diretora pedagógica no horário da entrada na escola.
Consinderando ainda que a receita é válida somente por 30 (trinta) dias a contar de forma
contínua da data de prescrição, conforme estabelece o Conselho Federal de Medicina e o
medicamento deverá vir em sua embalagem original.

DOENÇAS
Em caso de criança doente, solicitamos a presença dos responsáveis para que busque à
criança imediatamente justamente por não existir permissão para medicar. O retorno da criança
para as atividades escolares deverá ser conforme orientação médica, comprovada por atestado
médico e em caso de persistência dos sintomas, levar à criança ao médico e não trazer para à
escola. Os contatos dos pais e responsáveis devem estar atualizados junto à secretaria e na
agenda da criança.

EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA
A equipe técnica é composta pelo Diretor presidente Guaranacy Santos Santana,
Diretora pedagógica Alida Cavalcante de Almeida, Coordenadora pedagógica Letícia Iara
Coutinho Cesário, Secretaria escolar Valdirene Maria de Sousa e Nutricionista Alinne Moreira
Machado, que são responsáveis pelo cotidiano da CEPI, tanto em seus aspectos pedagógicos,
quanto administrativos. Segue a composição da equipe de trabalho:
• Diretora pedagógica
• Coordenadora pedagógica
• Secretária escolar
• Nutricionista
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• Professores
• Monitores
• Cozinheiro
• Auxiliares de cozinha
• Auxiliares de serviços gerais
• Porteiro

ATENDIMENTO AOS PAIS
SETOR

HORÁRIO

Secretaria

Segunda a sexta (sem agendamento) de 8h as 17h30min.

Professoras

Terças e quintas 14h as 15h30min.

Nutricionista

Segunda a sexta (com agendamento) de 8h as 12h

Coordenadora pedagógica

Segunda a sexta (com agendamento) de 8h as 11h e das 14h 17h30min.

Direção pedagógica

Segunda a sexta (com agendamento) de 8h as 11h e das 14h às 17h

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA
O CEPI Araçá-Mirim conta com estrutura de atendimento aos alunos da Educação
Infantil conforme Projeto do Governo Federal, sem alteração em sua caracterização original e
possui:


09 (nove) Salas



01 (um) Brinquedoteca



03 (três) Banheiros masculino



03 (três) Banheiros feminino



02 (dois) Banheiros PNE (masculino e feminino)



04 (quatro) Lavatórios com água filtrada



01 (um) Cozinha



01 (um) Lactário



01(um) Almoxarifado



04 (quatro) Despensas



01 (um) Sala para Direção
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01 (um) Sala para Secretaria



01 (um) Sala para Coordenação Pedagógica



04 (quatro) Solários



Pátio



Parque de Areia e Parque de madeira.

ROTINA GERAL
A rotina da criança deve ser de frequente estimulação em sala de aula, seguida
conforme a rotina geral, a rodinha para realização de conversa informal, direcionada pelo
quantos somos, tempo e dia da semana, no período da manhã são dadas prioridades às
atividades cognitivas e físicas, enquanto que as práticas sociais ficam concentradas no período
da tarde, quando necessário, as rotinas formalizadas são adaptadas às necessidades das crianças
e a possíveis imprevistos.

RECEPÇÃO PROFESSORAS:
TURMA

HORÁRIO

LOCAL

Berçário I e II

07h

Sala

Maternal I

07h até 07h25min

Pátio

Maternal II

07h até 07h25min

Pátio

CAFÉ DA MANHÃ:
TURMA

HORÁRIO

LOCAL

Berçário I e II

07h30 min.

Pátio/ refeitório

Maternal I

07h30 min.

Pátio/refeitório

Maternal II

07h45 min.

Pátio/refeitório

ESCOVAÇÃO:
TURMA

HORÁRIO

LOCAL

Berçário I e II

07h45min.

Banheiro sala

Maternal I

07h45min.

Banheiro sala e coletivo

Maternal II

8h

Banheiro coletivo
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RODA DE CONVERSA (Campo de experiência: O eu, o outro e o nós
- DIÁRIO).
TURMA

HORÁRIO

LOCAL

Berçário I e II

08h

Sala

Maternal I

08h

Sala

Maternal II

08h15min.

Sala

Obs.: Verificar horário da utilização semanal do pátio, parque e solário para a realização das atividades
conforme linguagem e necessidade adequando ao planejamento.

ATIVIDADES / CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS:
HORÁRIO

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

08h15min.

Escuta, fala,

Corpo, gestos e

Espaços,

Traços, sons,

O eu, o outro e o

Berçários e

pensamento e

movimentos

tempos,

cores e formas.

nós.

Maternal I

imaginação

quantidades,

08h30min.

relações e

Maternal II

transformações

BANHO MATINAL BERÇÁRIO:
TURMA

HORÁRIO

LOCAL

Berçário I

9h

Banheiro / sala

Berçário II

9h

Banheiro / sala

PARQUE DE AREIA / PARQUE DE MADEIRA:
Horário

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

8h as 8h30min

Mat. I A

Mat. I B

Mat. I C

Mat. II A

Mat. II B

08h30min as 9h

Mat. II B

Mat. II C

Mat. II D

Mat. I A

Mat. I B

09h as 09h30min

Mat. I C

Mat. II A

Mat. II B

Mat. II C

Mat. II D

Obs.: O horário de parque dos berçários fica ao critério da professora regente, caso não esteja sendo
utilizado pelas outras turmas, estará liberado para as crianças.
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PÁTIO/ VELOTROL:
Horários

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

8h as 08h30min

Berçário I e II

Mat. I A

Berçário I e II

Mat. I B

Berçário I e II

9h as 09h30min

Mat. I C

Mat. II A

Mat. II B

Mat. II C

Mat. II D

Obs.: Caso a turma indicada não esteja utilizando o horário do pátio, ou previamente combinado conforme
planejamento, o espaço estará liberado para as outras turmas.

BRINQUEDOTECA
Horários

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

8h as 08h30min

Mat. I B

Mat. II B

Mat. I C

Mat. II A

Mat. I A

08h30min as 9h

Mat. II A

Mat. II D

Mat. II C

Mat. II B

Mat. I B

9h as 09h30min

Mat. II D

Mat. II A

Mat. II B

Mat. II C

Berçário II

14h as 14h30min

Berçário II

Mat. II C

Berçário I

Mat. II D

Berçário I

14h30min as 15h

Berçário I

Mat. I B

Mat. I A

Mat. I C

Berçário I

15h as 15h30min

Mat. I A

Mat. I C

Berçário II

_

_

Obs.: Caso a turma indicada não esteja utilizando o espaço no horário destinado ou previamente combinar
com o aval da coordenadora pedagógica, conforme planejamento, o espaço poderá ser utilizado por outra
turma.

SOLÁRIO
TURMA

HORÁRIO

Berçário I

08h as 9h

Berçário II

09h as 10h

Maternal I A

08h as 9h

Maternal I B

09h as 10h
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Maternal I C

08h as 9h

Maternal II A

09h as 10h

Maternal II D

08h as 9h

Maternal II C

09h as 10

Maternal II B

A combinar

Obs.: Esse local e horário pode ser utilizado diariamente para banho de sol e realização de atividades com
as crianças, em caso de uma das turmas não estiver utilizando, poderá usufruir do espaço.

COLAÇÃO:
TURMA

HORÁRIO

LOCAL

Berçário I e II

09h30min.

Sala

Maternal I

09h30min.

Sala

Maternal II

09h30min.

Sala

Obs.: Esse lanche ofertado às crianças pode ser realizado no solário ou mesmo no pátio, conforme
dinâmica que o professor regente escolher.

ATIVIDADES / LINGUAGENS:
HORÁRIO

SEGUNDA

09h45min.

Traço, sons,

Escuta, fala,

O eu, o outro e

Espaços,

Corpo, gestos

Berçários e

cores e formas

pensamento e

o nós

tempos,

e movimentos

Maternal I

TERÇA

QUARTA

imaginação

QUINTA

SEXTA

quantidades,

Maternal II

relações e
transformações

ALMOÇO:
TURMA

HORÁRIO

LOCAL

Berçário I e II

10h50min

Pátio/refeitório

Maternal I

10h50min

Pátio/refeitório

Maternal II

11h15min.

Pátio/refeitório

ESCOVAÇÃO:
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TURMA

HORÁRIO

LOCAL

Berçário I e II

11h15min.

Banheiro sala

Maternal I

11h15min.

Banheiro sala e coletivo

Maternal II

11h30min.

Banheiro coletivo

SONINHO:
TURMA

HORÁRIO

LOCAL

Berçário I e II

11h30min.

Sala/toca

Maternal I

11h30min.

Sala/toca

Maternal II

11h45min.

Sala

Obs.: Preparar o ambiente previamente, conforme rotina da turma, para no retorno do almoço, aconteça a
escovação e a sala organizada para o soninho.

DESPERTAR:
TURMA

HORÁRIO

LOCAL

Berçário I e II

13h50min.

Sala/toca

Maternal I

13h50min.

Sala/toca

Maternal II

13h50min.

Sala

LANCHE:
TURMA

HORÁRIO

LOCAL

Berçário I e II

14h

Sala

Maternal I

14h

Sala

Maternal II

14h

Sala

ATIVIDADES / CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS:
HORARIO

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

Maternal II

Traços, sons,

Espaços,

O eu, o outro e

Corpo, gestos

Escuta, fala,

A, B, C e D

cores e formas

tempo,

o nós

e movimentos

pensamento e

14h15min.

quantidades,

imaginação

relações e
transformações

Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576
Página 29 de 191

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo
CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim

Berçário I e II,

Traços, sons,

Espaços,

O eu, o outro e

Corpo, gestos

Escuta, fala,

Maternal I

cores e formas

tempo,

o nós

e movimentos

pensamento e

A, B e C

quantidades,

15h

relações e

imaginação

transformações
Berçário I e II,

O eu, o outro e

Corpo, gestos

Traços, sons,

Espaços,

Escuta, fala,

Maternal I

o nós

e movimentos

cores e formas

tempo,

pensamento e

A, B e C

quantidades,

imaginação

15h25min.

relações e
transformações

Maternal II

O eu, o outro e

Corpo, gestos

Traços, sons,

Espaços,

Escuta, fala,

CeD

o nós

e movimentos

cores e formas

tempo,

pensamento e

quantidades,

imaginação

15h

relações e
transformações
Maternal II

O eu, o outro e

Corpo, gestos

Traços, sons,

Espaços,

Escuta, fala,

AeB

o nós

e movimentos

cores e formas

tempo,

pensamento e

quantidades,

imaginação

15h30min.

relações e
transformações
Obs.: Respeitar horário conforme planejamento e organização.

BANHO VESPERTINO GERAL:
TURMA

HORÁRIO

LOCAL

Berçário I

14h30min.

Banheiro / sala

Berçário II

14h30min.

Banheiro / sala

TURMA

HORÁRIO

LOCAL

Meninos

HORÁRIO

LOCAL

Meninas

Maternal I A

14h30min.

Banheiro MIA

14h45min.

Banheiro MIA

Maternal I B

14h45min.

Banheiro MIB

14h30min.

Banheiro MIB

Maternal I C

14h30min.

Banheiro MIA

14h45min.

Banheiros
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TURMA

HORÁRIO

LOCAL

HORÁRIO

Meninos

LOCAL

Meninas

Maternal II A

15h.

Banheiro meninos

15h15min.

Banheiro meninas

Maternal II B

15h15min.

Banheiro meninos

15h

Banheiro meninas

Maternal II C

15h30min.

Banheiro meninos

15h45min.

Banheiro meninas

Maternal II D

15h45min.

Banheiro meninos

15h30min.

Banheiro meninas

JANTAR:
TURMA

HORÁRIO

LOCAL

Berçário I e II

15h50min.

Pátio/refeitório

Maternal I

15h50min.

Pátio/refeitório

Maternal II

16h10min.

Pátio/refeitório

HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA SAÍDA:
TURMA

HORÁRIO

LOCAL

Berçário I e II

16h15min.

Sala

Maternal I

16h15min.

Sala

Maternal II

16h25min.

Sala

SAÍDA:
ATIVIDADE

HORÁRIO

LOCAL

Recolher carteirinha

16h30min.

Portão de entrada

Abertura do portão para vans

16h45min.

Portão de entrada

Saída dos alunos

17h

Portão de entrada/ Pátio

Tolerância para saída

17h15min.

Pátio

Fechamento do portão

17h30min.

Secretaria

Obs.: Após horário de tolerância, mesmo com justificativa do atraso o responsável deverá
assinar advertência, em caso de três atrasos sem justificativa, deverá assinar o termo de
compromisso.

COORDENAÇÃO PROFESSORAS (Planejamento):
COORDENAÇÃO

DIA

HORÁRIO
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Professoras Berçários e Maternal I

Terça-feira e Quinta-feira

14h as 15h30min.

Professoras Maternal II

Terça-feira e Quinta-feira

15h30min. as 17h

Monitoras

Segunda-feira

9h45min. as 10h20min.

10.ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO
CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
A educação atual remete a diversos desafios não apenas teóricos, mas também as
situações práticas do processo educativo, ao pensar em educação e se adequar à realidade não
perdendo de vista a postura do educador com um olhar amplo, voltado para temas
diversificados como ética, ecologia, lazer, participação, esperança, cultura, economia, direitos
humanos, arte, globalização, interdisciplinaridade e etc. Em harmonia com a instituição o
educador e demais profissionais buscam interagir com o meio e reconhecer as diferenças do
outro, por sua vez a instituição participa das formações propostas conforme o calendário
escolar da Secretaria de Educação do Distrito Federal, são realizadas coordenações
pedagógicas para as professoras e monitoras semanalmente em momentos diferenciados, as
mesmas são orientadas sobre o planejamento, diário de bordo e as atividades a serem
desenvolvidas de acordo com os eixos integradores do currículo da educação infantil, seguindo
os campos de experiência do currículo em movimento, que orientam e organizam de forma
criativa atividades lúdicas por meio de projetos e relacionam temas abordados com ênfase
social, durante o tempo destinado à semana pedagógica destina tempo de formação para
concepções de informações, como palestras, treinamentos e atividades voltadas para a
metodologia e atuação da pedagogia sistêmica.

11. METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS

Ensinar em um mundo altamente globalizado e em constante mudança, busca
interpretar e entender novas formas de ensinar para inserir a criança na sociedade e faça
compreender as influências do meio que está inserido. Adotar a utilização de projetos
educacionais permite ao aluno transformar situações, realizar mudanças e criar momentos
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felizes, enquanto a metodologia e recursos exploram os campos de experiências envolvimento
da prática pedagógica através das brincadeiras que estimulam a mente influênciando no
processo mental. Compete à escola oferecer aos alunos momentos de conversas, experimentos,
explorar objetos, interação com diferentes faixas etárias, vivencias em espaços e ambientes
diferenciados, respeitando a individualidade e considerando conhecimentos prévios somados
como

instrumentos

metodológicos

em

favor da investigação,

da observação

do

desenvolvimento individual e sua integração com o meio educacional.

12. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
A permanente observação e seu registro diário por meio de check list sobre o
desenvolvimento do aluno e considerações plausíveis de situações adversas ao realizar as
atividades propostas permite refletir sobre a aprendizagem da criança na educação infantil.
Efeitos e ações do pensamento das crianças e diferenças culturais contribuem e embasam no
repensar do educador que em contato com o aluno relata suas percepções de conhecimento.

13. AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS
Ao explorar diferentes campos de experiências na tentativa de não fragmentar os
conhecimentos e observar a construção do pensamento e do conhecimento da criança, suas
necessidades e interesses na tentativa de não fragmentar os conhecimentos e considerar a
amplitude do saber, propõe desafios, condições e recursos que permitem aprender, respeitando
suas individualidades. A escola deve investigar diariamente o mundo individual de cada aluno
por meio de observações sistemáticas realizadas com registros em portfófios e relatórios que
compõe semestralmente o Relatório Descritivo Individual do Aluno – RDIA que estreita laços
entre escola e família, além de acompanhar a evolução das mudanças e aprimoramentos
diários.

14.CONSELHO DE CLASSE
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Visando realizar a análise ética de desenvolvimento individual de cada aluno e incluir
seu resultado final, o conselho de classe regulamentado pela Resolução 1/2012 – CEDF se
torna obrigatório em todas as etapas do ensino, pois acompanha e avalia formativamente seu
desempenho ao evidenciar necessidades, intervenções a serem realizadas, progressos e
estratégias pedagógicas a serem adotadas como ações de subsídios, ao ser realizado por turma,
no final de cada semestre ou esporádicamente quando necessário, contando com a participação
da Diretora pedagógica, a coordenadora pedagógica, nutricionista, professora regente e
monitora da turma que deverão abordar o desempenho dos alunos, fatores externos e demais
aspectos que interferem na organização curricular, seu registro será por meio de ata digitada,
contendo resumo, resoluções ou encaminhamentos, conclusões e a assinatura de todos os
membros presentes.

15.MATRIZ CURRICULAR
Mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, avaliar é uma ação
indispensável para compreender, validar ou redimensionar o trabalho pedagógico no sentido de
compreender os processos e não os produtos das atividades, assim por meio das brincadeiras e
interações com o meio, como se apropiam do patrimônio cultural da humaninda, como se
socializam e desenvolvem a criatividade, a imaginação, as experiências e vivências.

16. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Na semana pedagógica e durante 15 (quinze) dias destinados ao acolhimento e inserção dos
alunos na escola, foi realizado o estudo do Currículo em Movimento do Distrito Federal da
Educação Infantil, assim pontuou-se suas atualizações conforme os campos de experiências e
posteriormente durante esse mesmo período, deu-se ênfase ao planejamento anual das turmas
respeitando os eixos integradores e transversais, especificando os campos a serem trabalhados
no decorrer do ano letivo de 2019 à cada bimestre.
A instituição por sua vez, possui um guia de orientações pedagógicas (documento interno)
que norteia toda rotina a ser realizada junto aos alunos e o papel de cada funcionário, esse
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referencial também foi disponibilizado para que professores tenham um referencial das
temáticas semanais e acesso às datas do calendário escolar, dessa forma previamente preparar
seu planejamento conforme a faixa etária da turma disponibilizando atividades que estimulem
o desenvolvimento individual e coletivo dos alunos.
Paralelamente à essa informação, durante as coordenações pedagógicas, foi possível
realizar a montagem e atualização de projetos baseados no currículo à serem desenvolvidos no
decorrer do ano letivo. As coordenações acontecem semanalmente em dois momentos: terças e
quintas, destinando-se 1 hora e 30 minutos para a montagem do planejamento especificando os
campos de experiências propostos por meio de atividades diárias.
No momento em que professores não estão em sala (na coordenação), as monitoras
assumem a turma com atividades propostas e planejadas junto à coordenadora pedagógica em
momento destinado ao planejamento coletivo das monitoras, respeitando a temática semanal e
os campos de experiência, esses encontros acontecem uma vez por semana e tem duração de 45
(quarenta e cinco) minutos.
Respeitando a metodologia adotada e a organização curricular, todas as atividades
propostas à serem realizadas com os alunos estão em concordância ao currículo em
movimento, com a pedagogia sistêmica e em prol do desenvolvimento da criança por meio das
leis do amor: equilíbrio, ordem e pertencimento, que direcionam o estímulo de toda a
aprendizagem a ser realizada com os alunos, suas origens, história de vida considerando e
possibilitando acompanhar e reconhecer do aluno de forma individual de acordo com suas
informações adquiridas e sua socialização com os demais.
As famílias por sua vez participam por meio de reuniões coletivas informativas,
contribuíram ao responder o questionário socioeducativo para a realização desta proposta,
porém individualmente quando necessário são sinalizadas para vir à escola e realizar conversa
sobre o comportamento e desenvolvimento do aluno na escola junto à professora e
coordenadora pedagógica. Semestralmente participam da reunião de entrega de relatório
individual do aluno e suas atividades, além de eventos com apresentações artísticas e cultural
em culminância ao desenvolvimento dos projetos.

Berçário I
Eixos integradores

Educar, cuidar, brincar e interagir
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Eixos transversais

Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos
humanos e Educação para a sustentabilidade.

1° Bimestre
Campos de experiências
 Interagir com crianças de diferentes faixas
etárias e com adultos, percebendo que suas ações
têm efeitos nas outras pessoas e constituindo
relações de amizade.
 Passear pelas imediações da instituição de
Educação Infantil.
 Perceber as possibilidades e os limites de seu
corpo nas brincadeiras e nas interações das quais
O eu, o outro e o nós:

participa.
 Perceber as possibilidades e os limites de seu
corpo nas brincadeiras e nas interações das quais
participa.
 Comunicar necessidades, desejos e emoções,
utilizando gestos, balbucios, palavras.
 Perceber seu corpo e expressar suas sensações
em momentos de alimentação, higiene,
brincadeira e descanso.
 Perceber limites e regras nas relações
interpessoais.
 Resolver conflitos nas interações e brincadeiras,
com a orientação de um adulto.
 Movimentar as partes do corpo para exprimir
corporalmente emoções, necessidades e desejos.
 Experimentar as possibilidades corporais nas
brincadeiras e interações em ambientes
acolhedores e desafiantes.

Corpo, gestos e movimentos:

 Imitar gestos e movimentos de outras crianças,
de adultos e de animais.
 Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e
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lançamento, ampliando suas possibilidades de
manuseio de diferentes materiais e objetos.
 Interagir, de forma individual e coletiva, em
brincadeiras livres e dirigidas, jogos verbais etc.
 Manusear objetos com uma ou ambas as mãos,
para perceber o seu aspecto físico.
 Manusear diferentes brinquedos de materiais
alternativos.
 Movimentar, por meio do engatinhar, arrastar e
rolar, em diferentes espaços, passando sobre
obstáculos, por baixo de mesas e cadeiras e outros
objetos.
 Desenvolver o equilíbrio pela posição de sentar,
andar e ficar parado, de modo a tonificar sua
musculatura.
 Perceber diversas formas de comunicação
(gestual e verbal).
 Desenvolver a coordenação visomotora
utilizando diferentes materiais e situações.
 Participar de passeios e conversas com os bebês
na instituição e/ou nas proximidades.
 Experimentar as brincadeiras por meio de ações
corporais (bater palmas, bater os pés, fazer
barulhos com os lábios...).
 Tatear tintas coloridas.
 Manusear materiais diversos (papel, papelão,
embalagens, objetos, dentre outros) em diferentes
planos, texturas e espaços.
 Manusear objetos e brinquedos coloridos.
 Manusear materiais naturais de cores diferentes
(legumes, terra, areia, café, dentre outros).
 Manusear texturas ásperas, macias, enrugadas,
lisas, de diversos materiais.
 Explorar sons produzidos com objetos do
Traços, sons, cores e formas:

cotidiano e materiais reutilizáveis.
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 Ouvir histórias sonorizadas.
 Escutar cantigas e canções marcadas com
palmas, sua pulsação rítmica – tempo forte da
música e da palavra.
 Participar de atividades com músicas usadas
como fundo para realização de trabalho corporal
livre.
 Expressar seus próprios traços usando diferentes
materiais (tinta, areia, dentre outros).
 Imitar gestos, sons e movimentos corporais de
outras crianças, adultos e animais.
 Observar dramatizações de histórias,
apresentações e jogos teatrais.
 Experienciar diferentes sentimentos em
brincadeiras de esconder e mostrar o rosto e
objetos.
 Experienciar elementos visuais e sonoros de
representação teatral.
 Vivenciar situações de plateia por meio de
apresentações teatrais.
 Assistir teatro de sombras, pantomima,
fantoches, bonecos, máscaras, entre outras
possibilidades.
 Observar partes de seu corpo.
 Reconhecer quando é chamado por seu nome e
reconhecer os nomes das pessoas com quem
convive.
 Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de
poemas e apresentação de músicas.
 Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou
contadas, observando ilustrações e os
movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de
segurar o livro e de virar as páginas).
 Participar de situações de escuta de textos em
Escuta, fala, pensamento e imaginação:

diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas,
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contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.).
 Conhecer e manipular diferentes instrumentos e
suportes de escrita para desenhar, pintar, rabiscar,
desenvolvendo seu aspecto sensorial-tátil.
 Observar imagens e gestos que representam
ideias.
 Imitar sons e palavras ouvidas.
 Perceber que o som produzido por seu corpo é
uma maneira de comunicação, iniciando a
emissão de vocalizações.
 Escutar e tentar imitar as palavras que são
pronunciadas.
 Expressar-se livremente, utilizando
vocalizações com seus pares de diferentes idades
e com os adultos.
 Vivenciar momentos de conversa com crianças
da mesma idade, de idades diferentes e com
adultos.
 Observar a oralidade como forma de manifestar
desejos, necessidades e opiniões.
 Ouvir histórias contadas com objetos diversos,
iluminação e sonorização.
 Vivenciar conversas em grupos com crianças de
diferentes faixas etárias e com os adultos.
 Vivenciar situações individuais e coletivas de
leitura.
 Ter contato com alguns dos suportes
convencionais e incidentais dos gêneros textuais
(revista, jornal, rádio, TV, computador, faixas,
muros, paredes, janelas de veículos etc.).
 Acompanhar leituras por meio de ilustrações.
 Perceber que existem diferentes formas de se
comunicar (fala oral, gestual movimentos e
expressões corporais).
 Ouvir canções e histórias de diferentes culturas.
 Manusear diferentes materiais para a realização
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de pinturas (papel pardo, pisos, paredes, guache,
gizão de cera, caco de telha, carvão, giz, pincel
etc.).
 Realizar produções de rabiscos e garatujas.
 Perceber que possui um nome, entendendo sua
utilidade como elemento de identificação pessoal.
 Observar a escrita do próprio nome.
 Vivenciar brincadeiras relacionadas à fala do
próprio nome.
 Aprender, paulatinamente, as regras sociais por
meio da fala e da brincadeira.
 Explorar e descobrir as propriedades de objetos
(odor, cor, textura, temperatura, tamanho).
 Explorar relações de causa e efeito (transbordar,
tingir, misturar, mover e remover etc.) na
interação com o mundo físico.
 Manipular materiais diversos e variados para
comparar as diferenças e semelhanças entre eles.
 Observar a utilização de conceitos básicos de
tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje,
Espaços, tempos, quantidades, relações e

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).

transformações:

 Participar de atividades de contagem oral em
situações diversas (canções, histórias,
brincadeiras).
Perceber cores nos ambientes, na natureza, em
brinquedos e objetos.
 Participar de atividades lúdicas de colecionar
objetos e materiais diversos.
 Perceber a existência de números e manipular
números com diversos materiais (madeira, EVA
etc.).
 Perceber as relações de interdependência entre
os seres vivos.
 Participar do cultivo (regar) de horta,
observando o crescimento das hortaliças.
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 Perceber a ação humana na preservação do meio
ambiente.
 Experimentar alimentos diversos a fim de
constituir uma relação saudável com a
alimentação.
 Observar elementos da natureza: sol, ar, água e
solo.
 Ouvir histórias sobre Brasília e sobre o Cerrado.
 Visitar lugares de Brasília e do Cerrado.

2° Bimestre
Campos de experiências
 Perceber o ambiente de educação coletiva como
um local afetivo e protetor, que lhe transmite
segurança e acolhimento.
 Experimentar a capacidade de fazer escolhas
(por brinquedos, alimentos, atividades).
O eu, o outro e o nós:

 Perceber que existem diferentes formas de se
comunicar com as demais pessoas do convívio
social.
 Conhecer os diferentes tipos de moradia (casa,
apartamento, entre outros).
 Ouvir histórias sobre Brasília e curiosidades que
envolvem esse contexto.
 Observar as diversas expressões corporais,
possibilitando a familiarização com a imagem de
seu próprio corpo refletida no espelho.
 Perceber as partes do corpo de modo a

Corpo, gestos e movimentos:

desenvolver consciência de suas potencialidades
(força, velocidade, resistência, agilidade,
equilíbrio e flexibilidade).
 Perceber sensações e ritmos por meio de
movimentos corporais associados a diferentes
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sons.
 Perceber gestos, movimentos e ritmos corporais
relacionados às necessidades, intenções e
ambientes, para desenvolver a independência.
 Experimentar atividades que envolvam
sensações táteis e percepção das partes do próprio
corpo.
 Experimentar situações que evidenciem seus
limites e potencialidades corporais.
 Experimentar atividades de relaxamento em
diferentes contextos e situações.
 Experimentar situações que envolvam
coordenação motora global, por meio de
brincadeiras e atividades de espaços estruturados,
com diferentes objetos de formas e cores
variadas, bastões, cones, brinquedos etc.
 Vivenciar diferentes situações motoras com
objetos diversos (altos, baixos, curtos, compridos,
finos, grossos, largos, estreitos, cheios, vazios
etc.).
 Vivenciar situações que desenvolvam a
percepção de lateralidade.
 Vivenciar sensações por meio da escuta de
histórias sonorizadas.
 Imitar sonorizações vocais livremente e ao ouvir
cantigas.
 Expressar-se vocalizando balbucios, primeiras
palavras e sons vocais diversos.
 Ouvir gravações de seus próprios sons corporais
(balbucios, estalos de língua, bocejos, vibrações e
articulações labiais, primeiras palavras, dentre
Traços, sons, cores e formas:

outros).
 Manusear algodão, esponjas, brinquedos, dentre
outros materiais, para sentir as diferentes texturas.
 Experienciar livremente o contato com
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materiais diversos (gizão de cera; papéis de
tamanhos, cores, texturas e formatos variados;
tintas variadas; materiais de pintura; esponjas;
entre outros).
 Desenhar livremente.
Manusear livros de diferentes tamanhos e
materiais (tecido, EVA, plástico e/ou papel).
 Manusear obras de Arte (esculturas).
 Imaginar em que um objeto poderia
transformar-se
 Olhar imagens dispostas em variados suportes
(fotografias, pinturas e objetos).
 Participar de brincadeiras de faz de conta.
 Observar a narração de fatos.
 Observar a narração de fatos.
 Vivenciar o contato com diferentes tipos de
livros.
 Manusear diferentes suportes literários com a
finalidade de observar as formas, texturas, cores e
ilustrações.
 Experimentar tentativas espontâneas de
representar, por meio do grafismo (desenho), as
histórias ouvidas.
Escuta, fala, pensamento e imaginação:

 Perceber a existência de meios de comunicação
entre humanos.
 Expressar-se por meio de desenhos (grafismos).
 Observar e brincar com o alfabeto.
 Explorar diferentes materiais que riscam (giz de
cera, tinta guache, cola colorida, carvão),
percebendo como elementos culturais (processo
do grafismo).
 Experimentar a expressão gráfica por meio da
escrita espontânea, visando ao desenvolvimento
de movimentos manuais.
 Observar e manusear letras de diferentes cores e
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texturas, tamanhos e formatos.
 Explorar o ambiente pela ação e observação,
manipulando, experimentando e fazendo
descobertas.
 Manipular materiais diversos e variados para
comparar as diferenças e semelhanças entre eles.
 Perceber quantidades distintas em relação aos
brinquedos, livros, entre outros materiais.
 Deslocar-se no espaço, atendendo a
Espaços, tempos, quantidades, relações e

direcionamentos: perto/longe, para frente/para

transformações:

trás, do lado da cadeira, embaixo da mesa, em
cima da almofada etc.
 Perceber a passagem do tempo, com enfoque
nas marcações dia/noite; ontem/hoje/amanhã,
envolvendo a utilização de calendário e relógio.
 Explorar os espaços da instituição de Educação
Infantil.
 Observar realização de experimentos
científicos.
 Perceber cuidados básicos com os animais e
plantas.
 Observar ludicamente a existência de mapas e
globos.
 Conhecer plantas e animais do Cerrado.
 Observar a vegetação nativa e as construções na
cidade ou no campo.

3° Bimestre
Campos de experiências
 Perceber e experimentar as
possibilidades do próprio corpo, de
movimentos e expressões.
Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576
Página 44 de 191

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo
CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim

 Observar sua imagem no espelho e em
diferentes fotografias.
 Participar de atividades que envolvam
histórias, brincadeiras, jogos e canções
O eu, o outro e o nós:

que digam respeito às tradições culturais
de sua comunidade e de outros grupos.
 Perceber as diferentes profissões
existentes e sua importância para a vida
em sociedade.
 Vivenciar ações de cuidado consigo e
com os outros.
 Vivenciar ações de cuidado consigo e
com os outros.
 Perceber as conquistas corporais e dos
colegas.
 Interagir com outras crianças e com
adultos por meio dos movimentos.
 Participar de danças folclóricas
(quadrilhas, brincadeiras de roda,
brinquedos cantados etc.).
 Vivenciar situações que exercitem os

Corpo, gestos e movimentos:

músculos da face por meio de
brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer
caretas diversas; assoprar apitos, línguas
de sogra, penas, chama de vela, balão de
ar; mastigação; imitar os sons produzidos
pelos animais; fazer bolhas de sabão;
jogar beijos etc.).
 Vivenciar diversas manifestações
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culturais, como brincadeiras, brincadeiras
de roda, jogos, danças, festejos e canções
tradicionais (pipa, cantigas de roda, pegapega, cabra-cega, barra-manteiga, corda,
pião, ciranda, esconde-esconde, elástico,
bambolê etc.) e demais manifestações
que digam respeito às tradições culturais
de sua comunidade e de outras.
 Vivenciar os processos simbólicos, por
meio da dramatização de histórias,
músicas, entre outros, tendo o corpo
como protagonista.
 Vivenciar atividades que envolvam
habilidades de locomoção: arrastar e
rolar.
 Conhecer brincadeiras e jogos com
diferentes materiais e formas de
apresentação.
Interagir, com crianças de diferentes
faixas etárias e com os adultos, em
atividades de locomoção (rastejar, rolar,
sentar, ficar em pé etc.), de variadas
formas (rápido, devagar, câmera lenta).
 Desenvolver as habilidades
locomotoras de arrastar, sentar,
engatinhar, levantar e correr.
 Conhecer e vivenciar as diferentes
manifestações culturais que envolvam a
comunidade da qual fazem parte.
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 Ter contato com a produção artística de
outras crianças.
 Interagir com produções artísticas
individuais e coletivas.
 Escutar diferentes fontes sonoras: o
corpo (balbucios, vocalizações,
onomatopeias e palmas); a natureza (sons
da chuva, do vento, de animais, das
folhas secas, pedras, dentre outros); o
objetos cotidianos e materiais
Traços, sons, cores e formas:

reutilizáveis (caixas de papelão, potes de
plástico, panelas, colher de pau, madeira,
garrafas, tampinhas, dentre outros).
 Ouvir músicas folclóricas, erudita e
popular.
 Ouvir músicas cantadas intercaladas de
canto e momentos de silêncio.
 Ouvir músicas cantadas com variações
da intensidade do som (forte/fraco) e
perceber a intensidade por meio da
vibração, tateando caixas de som durante
a execução de músicas.
 Observar imagens por meio de
fotografias, pinturas e objetos.
 Observar figuras humanas, de animais e
de objetos livremente.
 Vivenciar movimentos corporais por
meio de vários tipos de sons e músicas.
 Experienciar brincadeiras dançadas
como as cirandas e rodas.
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 Participar de brincadeiras de faz de
conta, observando diferenças entre
animais e personagens humanos.
 Imitar as variações de entonação e
gestos realizados pelos adultos, ao ler
histórias e ao cantar.
 Conhecer e manipular materiais
impressos e audiovisuais em diferentes
portadores (livro, revista, gibi, jornal,
cartaz, CD, tablet etc.).
 Vivenciar diferentes formas de
expressão para se comunicar (sorriso,
choro, beijo, balanço da cabeça negativa
Escuta, fala, pensamento e imaginação:

ou afirmativa etc.).
 Observar a exposição de ideias e fatos
com a orientação de adultos e utilização
de recursos, como ilustrações, objetos
etc.
 Perceber a diferença ao ser chamado
pelo próprio nome em relação ao nome
dos colegas.
 Manusear rótulos e embalagens no
cotidiano.
 Vivenciar brincadeiras de diferentes
culturas.
 Perceber a existência da leitura/escrita.
 Ouvir a recitação de parlendas,
adivinhas, canções, poemas e travalínguas.
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 Conhecer as regras sociais de diferentes
povos.
 Participar de atividades lúdicas de
medidas: comprimento, volume,
capacidade.
 Participar de atividades lúdicas com
massinha de modelar e água, explorando
a conservação de quantidade.
 Observar as medidas (peso, altura etc.),
em diferentes objetos.
 Observar objetos e materiais utilizados
Espaços, tempos, quantidades, relações e

em diferentes atividades no dia a dia.

transformações:

 Participar de atividades de cuidados
com os objetos e materiais de uso
coletivo e individual.
 Explorar, por meio dos sentidos, as
características dos elementos naturais,
dos materiais e do ambiente: quente, frio,
liso, áspero, grosso, fino, doce, salgado,
amargo, azedo, fortes e fracos etc.

4° Bimestre
Campos de experiências
 Participar de festejos e datas comemorativas,
explorando a história, as tradições e os motivos
pelos quais são comemorados.
O eu, o outro e o nós:

 Participar de festejos e datas comemorativas,
explorando a história, as tradições e os motivos
pelos quais são comemorados.
 Perceber os diferentes meios utilizados para
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transporte de um lugar a outro.
 Participar do cuidado do seu corpo e da
promoção do seu bem-estar.
 Conquistar a posição de levantar, percebendo os
movimentos dos pés e pernas para andar e das
mãos e braços como apoio.
 Experimentar movimentos pela participação em
diferentes modalidades de dança.
 Perceber os sinais vitais (respiração, batimentos
cardíacos e pulsação).
 Observar os papeis sociais e imitar por meio do
Corpo, gestos e movimentos:

próprio corpo nas brincadeiras de faz de conta. 
Vivenciar situações que envolvam a linguagem
não verbal, de forma que a criança imite os
elementos do mundo que a cerca por meio do
corpo.
 Manipular, em suas brincadeiras, objetos de
diferentes tamanhos, formas, texturas e pesos
(latas, caixas de papelão, copos plásticos, bastões
de madeira, bolas de meia, sacos de estopa,
pedaços de espuma, EVA etc.).
 Iniciar o processo de segurar os utensílios da
prática alimentar com autonomia e orientação do
adulto.
 Manipular objetos do cotidiano e materiais
reaproveitáveis produzindo sons livremente.
 Escutar os sons de brinquedos e objetos que
emitem sons variados.

Traços, sons, cores e formas:

Ouvir músicas cantadas com variações da altura
do som (agudo/grave).
 Ouvir músicas usando livremente materiais de
registro (tinta, giz colorido, dentre outros).
 Observar fantasias utilizadas em brincadeiras de
faz de conta.
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 Brincar com diferentes brinquedos de materiais
alternativos.
 Reconhecer elementos das ilustrações de
histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor.
 Comunicar-se com outras pessoas usando
movimentos, gestos, balbucios, fala e outras
formas de expressão.
 Observar as habilidades básicas necessárias à
Escuta, fala, pensamento e imaginação:

produção e emissão correta de fonemas em meio
às práticas comunicativas.
 Vivenciar diferentes brincadeiras em contextos
diversos.
 Ouvir e perceber o ritmo e a entonação por meio
de leitura de textos realizada pelo adulto para
melhor compreensão dos sentidos.
 Ter contato com letras, números e desenhos,
entre outros sinais gráficos.
 Desenvolver a oralidade.
 Ouvir histórias em que haja a presença do uso
do dinheiro.
 Perceber a existência de números.
 Utilizar linguagem corporal para comunicar
ideias matemáticas.


Experimentar

estratégias

pessoais

para

resolução de situações-problema e estimular o
raciocínio lógico.
 Observar a relação de causa e efeito nas
propriedades dos objetos (som, odor, mudanças
de forma ou tamanho, consistência, temperatura,
luzes etc.)
 Ampliar o conhecimento do mundo, por meio
Espaços,

tempos,

transformações:

quantidades,

relações

e

da observação, exploração e interação com
objetos, materiais e pessoas do seu convívio.
 Perceber que cada ser ocupa seu espaço e tem
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um papel a desempenhar no ecossistema.
Observar fenômenos da natureza (chuva, raio,
relâmpago, vento) e experimentar as sensações
causadas por eles.

Berçário II
Eixos integradores

Educar, cuidar, brincar e interagir

Eixos transversais

Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para
os Direitos humanos e Educação para a sustentabilidade.

1° Bimestre
Campos de experiências
 Demonstrar atitudes de cuidado e
solidariedade na interação com crianças
de diferentes faixas etárias e com adultos
 Demonstrar imagem positiva de si e
confiança

em

sua

capacidade

para

enfrentar dificuldades e desafios.
 Compartilhar os objetos e os espaços
com crianças de diferentes faixas etárias
e com adultos e negociar sua participação
em brincadeiras.
 Comunicar-se com seus pares e os
adultos,

buscando

compreendê-los

e

fazendo-se compreender.


Perceber

que

as

pessoas

têm

características físicas diferentes (altura,
etnia, preferências, local de moradia),
respeitando e valorizando a diversidade.
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O eu, o outro e o nós:

 Conhecer, utilizar e negociar regras
básicas de convívio social nas interações,
nas brincadeiras e no uso de espaços
diversos.
 Usar estratégias pautadas no respeito
mútuo para lidar com conflitos nas
interações com crianças e adultos, com a
orientação de um adulto.
 Identificar, nomear e distinguir os
membros de sua família, reconhecendo
que

há

diferentes

configurações

familiares.
 Desenvolver hábitos de higiene: pedir
para ir ao banheiro, lavar as mãos, limpar
o nariz, escovar os dentes, percebendo-os
como necessidades para seu bem-estar.
 Estabelecer o controle progressivo de
suas necessidades fisiológicas e realizar,
de modo independente, atividades de
alimentação e higienização.
 Realizar pequenas tarefas do cotidiano
que envolvam atitudes de manutenção,
preservação e cuidados com os pertences
pessoais e coletivos.
 Passear e observar as características das
imediações da instituição de Educação
Infantil.
 Apropriar-se de gestos e movimentos
de sua cultura no cuidado de si, nos jogos
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e brincadeiras.


Deslocar

seu

corpo

no

espaço,

orientando-se por noções como: em
frente, atrás, no alto, embaixo, dentro,
fora, entre outros, ao se envolver em
brincadeiras e diferentes atividades.
 Experimentar formas de deslocamentos
no espaço (pular, saltar...), combinando
movimentos e seguindo orientações.


Desenvolver

habilidades

progressivamente

manuais,

as

desenvolvendo

controle para desenhar, pintar, rasgar,
folhear, entre outros.
 Participar, de forma individual e
coletiva,
Corpo, gestos e movimentos:

em

brincadeiras

livres

e

dirigidas, jogos, danças, ginásticas etc.
 Reconhecer a diferença, semelhança e
aspectos físicos dos objetos usando mãos
e pés.
 Interagir com crianças de diferentes
idades e adultos, utilizando brinquedos de
materiais alternativos.
 Ampliar os movimentos por meio do
arrastar e rolar em diferentes espaços,
passando sobre obstáculos, por baixo de
mesas e cadeiras e outros objetos, em
caminhos marcados no chão.
 Perceber o equilíbrio do corpo ao andar
e ao ficar parado, com e sem apoio de
elementos e objetos do ambiente.
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 Participar e reconhecer diversas formas
de comunicação (gestual e verbal).
 Vivenciar situações que ampliem a
coordenação visomotora.
 Realizar passeios a pé, na própria
instituição

e/ou

nas

proximidades,

seguidas de conversas sobre tudo que foi
observado e sobre todas as ações e
reações do corpo durante o trajeto.
 Participar de brincadeiras por meio de
ações corporais, em que se explorem as
diferentes possibilidades do corpo.
 Desenhar e colorir utilizando materiais
variados, tais como tinta, lápis de cor, giz
de cera, entre outros.
 Manusear e experimentar diferentes
Traços, sons, cores e formas:

planos, texturas e espaços de materiais
diversos

(jornais,

papel,

papelão,

embalagens, objetos, dentre outros).


Conhecer

as

cores

primárias

e

secundárias.
 Conhecer tintas alternativas feitas a
partir de materiais naturais.
 Experimentar e conhecer diversas
texturas

de

variados

materiais,

relacionando texturas/objetos/materiais.
 Criar livremente sons com o corpo, com
objetos do cotidiano e com materiais
reutilizáveis para acompanhamento de
Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576
Página 55 de 191

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo
CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim

músicas cantadas e/ou ouvidas.
 Participar ativamente de histórias
sonorizadas, utilizando diversas fontes
sonoras.
 Experimentar a pulsação rítmica –
tempo forte da música e da palavra por
meio de escuta de cantigas, de jogos
musicais

corporais

e

brincadeiras

cantadas, utilizando palmas e pés para
marcação do tempo forte.
 Participar de atividades com músicas
usadas como fundo para a formação de
repertório de memória e realização de
trabalho corporal livre.
 Desenhar com interferência gráfica de
imagens, usando papéis de formatos e
tamanhos diferentes, vazados ou não, ou
formas geométricas que servirão de
suporte para o desenho.
 Imitar gestos, sons e movimentos
corporais de outras crianças, adultos e
animais, em brincadeiras, contação de
histórias e dramatizações.
 Apreciar dramatizações de histórias,
apresentações

e

jogos

teatrais,

observando sua temática.


Experimentar

intencionalmente

a

expressividade (triste, alegre, bravo) em
brincadeiras teatrais.
 Conhecer gradativamente os elementos
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visuais

e

sonoros

teatral:

da

representação

personagens,

texto,

caracterização, cenário e sonoplastia.
 Vivenciar situações como plateia e
artista por meio de jogos teatrais e faz de
conta.
 Participar de jogos teatrais com
sombras, pantomima, fantoches, bonecos,
máscaras, entre outras possibilidades.
 Observar as características corporais
individuais,

destacando

a

forma,

o

volume e o peso.
 Identificar e criar diferentes sons e
reconhecer

rimas

e

aliterações

em

cantigas de roda e textos poéticos.
 Demonstrar interesse e atenção ao ouvir
a leitura de histórias e outros textos,
diferenciando escrita de ilustrações, com
orientação do adulto-leitor, a direção da
leitura (de cima para baixo, da esquerda
para a direita).
 Manipular textos e participar de
situações de escuta para ampliar seu
contato com diferentes gêneros textuais
(parlendas, poesia, telefonemas, histórias,
tirinhas, cartazes, cardápios, notícias
etc.).

Escuta, fala, pensamento e imaginação:

Manusear,

de

diversas

maneiras

diferentes, instrumentos e suportes para
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desenhar, pintar, rabiscar e traçar escrita
espontânea, desenvolvendo seu aspecto
sensorial-tátil.
 Perceber as imagens e gestos que
representam ideias a fim de relacioná-los
à sua vivência.
 Reconhecer e imitar diferentes sons e
palavras ouvidas.
 Perceber que o som produzido por seu
corpo é uma maneira de comunicação,
desenvolvendo

a

capacidade

de

diferenciação da fala humana.
 Escutar e tentar pronunciar as palavras.
 Interagir, por meio da oralidade, com
seus pares de diferentes idades e com os
adultos.
 Exercitar a capacidade de lembrar e
executar ações em passos sequenciais,
seguindo instruções verbais.


Expressar

oralmente

desejos,

experiências, necessidades e opiniões.


Reconhecer

as

características

de

objetos, personagens, cenas de histórias e
situações cotidianas.
 Participar de conversas em grupos,
apoiando-se na fala complementar de
seus pares de diferentes idades e dos
adultos.
 Participar em situações individuais e
coletivas de leitura, como forma de
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vivência estética.
 Explorar os suportes convencionais e
incidentais dos gêneros textuais (revista,
jornal, outdoor, quadro de avisos, rádio,
TV, computador, faixas, muros, paredes,
janelas de veículos, ambiente virtual –
computador, tablet, celular etc.).
 Participar de leituras por meio de
gravuras, imagens etc.


Identificar

e

utilizar

diferentes

possibilidades de comunicação com os
outros

(fala

oral,

gestual,

escrita,

movimentos e expressões corporais, por
meio de instrumentos – meios de
comunicação).
 Ouvir e respeitar canções e histórias de
diferentes culturas.
 Experimentar diferentes materiais para
a realização de pinturas (papel pardo,
pisos, paredes, guache, gizão de cera,
caco de telha, carvão, giz, pincel etc.).
 Perceber, de forma gradativa, a ideia de
representação por meio da produção de
rabiscos e garatujas na realização de
tentativas de escritas não convencionais.
 Perceber a importância do nome,
entendendo sua utilidade como elemento
de identificação pessoal.
 Reconhecer as letras que compõem o
próprio nome em diferentes situações.
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 Experimentar jogos que relacionam a
fala com a escrita por meio da dança, do
teatro, da música, da matemática.
 Imitar e compreender as regras sociais
por meio da fala e da brincadeira.
 Explorar e descrever semelhanças e
diferenças entre as propriedades dos
objetos (odor, cor, textura, temperatura,
tamanho).
 Observar, relatar e descrever incidentes
do cotidiano e fenômenos naturais (luz
solar, vento, chuva etc.).
 Arrumar o espaço por meio de
experiências de deslocamento de si e dos
objetos.
 Utilizar conceitos básicos de tempo
(agora, antes, durante, depois, ontem,
hoje, amanhã, lento, rápido, depressa,
devagar).
 Contar oralmente objetos, pessoas,
Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações:

livros etc., em contextos diversos.


Identificar

e

nomear

cores

nos

ambientes, na natureza, em brinquedos e
objetos.
 Desenvolver, de maneira lúdica, noções
matemáticas

de

comprido/curto,

alto/baixo,
maior/menor,

muito/pouco, grosso/fino, largo/estreito,
pesado/leve,

longe/perto,

quente/frio,
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rápido/devagar, dia/noite.


Comparar

coleções

de

objetos,

identificando relações de igualdade e
diferença (mais que, menos que, maior
que, menor que, igual a).
 Reconhecer a ordem numérica e a
relação entre o número (falado e escrito)
e a quantidade que ele representa.
 Participar na elaboração de listas,
tabelas e gráficos (pictóricos e corporais),
com o registro do professor em variados
suportes.
 Observar os elementos da natureza, tais
como água, luz, solo, ar, identificando-os,
nomeando-os e relacionando-os aos seres
vivos.
 Participar do plantio e cultivo de horta
ou jardim, desenvolvendo hábitos de
cuidado e responsabilização com o meio
ambiente
 Reconhecer diversos tipos e origens de
alimentos, compreendendo a importância
de uma alimentação saudável.
 Desenvolver a oralidade e a elaboração
de narrativas após leitura de histórias
sobre Brasília e sobre o Cerrado.
 Observar as características de Brasília e
do Cerrado.
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2° Bimestre
Campos de experiências
 Reconhecer a importância da troca e da
partilha dos brinquedos e outros materiais
disponibilizados no grupo.


Desenvolver,

capacidade

de

gradativamente,
fazer

a

escolhas,

identificando situações de risco nos
diferentes espaços e reagindo com atitude
de cuidado.


Identificar

e

utilizar

diferentes

possibilidades de comunicação com as
pessoas do convívio social, respeitando
O eu, o outro e o nós:

as regras sociais.
 Identificar diferentes tipos de moradia,
nomeando os cômodos (convencionais ou
não) e identificando suas utilidades.
 Conhecer a história de Brasília,
curiosidades e a história de vida de
pessoas que constituem esse contexto.


Observar

e

nomear

as

diversas

expressões corporais, possibilitando a
familiarização com a imagem de seu
próprio corpo refletida no espelho.
 Conhecer e nomear as partes do corpo
de modo a desenvolver consciência de
suas potencialidades (força, velocidade,
resistência,

agilidade,

equilíbrio

e

flexibilidade).
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 Expressar sensações e ritmos por meio
de movimentos corporais associados a
Corpo, gestos e movimentos:

diferentes sons.
 Reconhecer e fazer uso de gestos,
movimentos e ritmos corporais para
comunicar suas necessidades, intenções,
de modo a desenvolver a independência.
 Participar de atividades que envolvam
sensações táteis e percepção das partes do
próprio corpo e do corpo de outras
crianças.
 Participar e compartilhar situações que
desafiem os limites e as potencialidades
corporais.
 Participar de situações que envolvam
coordenação motora global, por meio de
brincadeiras, jogos, danças, ginásticas
(atividades

exploratórias

de

espaços

estruturados com diferentes implementos
–

cordas,

arcos,

bastões,

cones,

brinquedos...).
 Utilizar diferentes estratégias motoras
para separar objetos altos de baixos,
curtos de compridos, finos de grossos,
largos de estreitos, cheios de vazios etc.
 Desenvolver sua dominância lateral
através de ações habituais e brincadeiras.


Perceber

e

expressar

sensações,

sentimentos e pensamentos por meio da
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escuta e participação ativa de histórias
sonorizadas.


Interpretar

canções

individual

e

coletivamente.
 Expressar-se musicalmente de modo
Traços, sons, cores e formas:

livre e direcionado por meio do canto, em
variados momentos do cotidiano.
 Gravar em celular, ouvir e apreciar suas
produções
coletivas,

musicais
nos

individuais

diversos

espaços

e
e

momentos da instituição educacional,
incluindo os festejos.


Explorar

e

manipular

materiais

tridimensionais com diversas superfícies,
planos, formas, volumes e objetos (areia
molhada, argila, massa de modelar) para
sentir as diferentes texturas e perceber
suas formas.
 Expressar-se livremente por meio de
desenho, pintura, colagem, modelagens,
recortes,

manipulação

de

papéis

utilizando diversos materiais (lápis; gizão
de cera; papéis de tamanhos, cores,
texturas e formatos variados; colas
líquidas e em bastão; tintas variadas, de
pintura a dedo, com pincéis grandes;
entre outros).
 Desenhar descrevendo histórias, lugares
e acontecimentos narrados.
 Emitir opiniões em relação a obras de
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Arte.
 Desenvolver os sentidos, a percepção e
a imaginação por meio da apreciação
artística.


Descrever

imagens

dispostas

em

variados suportes (fotografias, pinturas,
objetos, esculturas, cenas cotidianas,
gravuras e obras de artistas).
 Criar situações cênicas em jogos de faz
de conta.
 Dialogar com crianças de diferentes
idades

e adultos,

expressando seus

desejos, necessidades, sentimentos e
opiniões.
 Participar de narração de fatos em
sequência temporal e causal.
 Reconhecer o próprio desenho e o
desenho dos colegas.
 Compreender que livros e outros
impressos têm autor, ilustrador e capa.
 Vivenciar procedimentos de leitura de
textos
Escuta, fala, pensamento e imaginação:

literários

e

não

literários,

apoiando-se em modelos de outras
pessoas, mesmo não lendo de forma
convencional.
 Representar, por meio do grafismo
(desenho), as histórias ouvidas.
 Reconhecer a importância dos meios de
comunicação entre humanos no decorrer
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da história.
 Registrar ideias e sentimentos por meio
do desenho, comunicando experiências
de lugares, pessoas e objetos.


Experimentar

diferentes

posições

espaciais e corporais (sentado, em pé,
deitado de bruços, entre outras) para
desenhar.
 Identificar, de forma paulatina, o
alfabeto,

principalmente

quando

associado a um nome familiar.
 Experimentar diferentes materiais que
riscam (giz de cera, tinta guache, cola
colorida,

carvão)

para

expressar

sentimentos e ideias que são elementos
culturais (processo do grafismo).
 Experimentar a expressão gráfica por
meio da escrita espontânea, visando ao
desenvolvimento

de

movimentos

manuais, na perspectiva do aprendizado
futuro da escrita.
 Manusear letras de diferentes cores e
texturas, tamanhos e formatos.
 Identificar situações de cuidado de
plantas e animais nos espaços da
instituição e fora dela.


Classificar

objetos,

considerando

determinado atributo (tamanho, peso, cor,
forma etc.).
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 Acompanhar o registro de números:
quantidade de crianças (presentes e
ausentes) e a quantidade de objetos da
mesma natureza (bonecas, bolas etc.).
 Identificar e reproduzir trajetos com
dados predeterminados, por meio de
brincadeiras e jogos.
Espaços, tempos, quantidades, relações e  Identificar e marcar a passagem do
transformações:
tempo, destacando datas importantes e
eventos (aniversários, festas, passeios,
estações do ano etc.) por meio de
calendário e relógio.
 Identificar, nomear e localizar os
espaços da instituição de Educação
Infantil.


Participar

observações,

de
pesquisas

experimentos,
e

outros

procedimentos científicos para ampliação
dos conhecimentos e vocabulário.
 Conhecer os ciclos de vida de plantas,
animais e seres humanos.
 Explorar maquetes, mapas e globos.
 Conhecer e nomear plantas e animais
do Cerrado.
 Observar a vegetação nativa e as
transformações que ocorrem a partir de
construções na cidade ou no campo.

3° Bimestre
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Campos de experiências


Reconhecer

percebendo
físicas

sua

que

e

sexualidade,

existem

comportamentais

diferenças
entre

as

pessoas, e iniciar a formação de sua
imagem corporal.
 Perceber sua imagem no espelho e em
O eu, o outro e o nós:

diferentes fotografias.


Identificar

diferentes

profissões

existentes na sociedade, incluindo o
trabalho no campo, e reconhecer sua
importância na coletividade.


Experimentar,

nas

relações,

o

sentimento de justiça e respeito à
diversidade.
 Participar de brincadeiras da cultura
infantil,

de acordo

estabelecidas

com

(brincar

de

as

regras

pega-pega,

correndo pelos espaços na tentativa de
fugir e não ser alcançado, entre outras).


Ampliar

corporais

as

e

próprias

perceber

as

conquistas
conquistas

corporais dos colegas.


Participar

envolvam

e

criar

movimentos

situações
com

que
outras

crianças e com adultos.
 Conhecer e participar de danças
folclóricas (quadrilhas, brincadeiras de
Corpo, gestos e movimentos:

roda, brincadeiras cantadas etc.).
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 Participar e compartilhar situações que
exercitem os músculos da face por meio
de brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer
caretas diversas; assoprar apitos, línguas
de sogra, penas, chama de vela, balão de
ar; mastigação; imitar os sons produzidos
pelos animais; fazer bolhas de sabão;
jogar beijos etc.).


Participar

manifestações

e

reconhecer

diversas

culturais,

como

brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos,
danças, festejos e canções tradicionais
(pipa, cantigas de roda, pega-pega, cabracega,

barra-manteiga,

ciranda,

corda,

escondeesconde,

pião,

elástico,

bambolê etc.) e demais manifestações
que digam respeito às tradições culturais
de sua comunidade e de outras.
 Participar e perceber os processos
simbólicos, por meio da dramatização de
histórias, músicas, entre outros, tendo o
corpo como protagonista.
 Participar de circuitos que envolvam
habilidades de locomoção: arrastar, andar
para frente, andar de costas.
 Reconhecer as brincadeiras, jogos,
gestos, regras e outras formas de brincar.
 Realizar atividades de locomoção
(andar, correr, saltar, trotar etc.), de
variadas formas (rápido, devagar, câmera
Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576
Página 69 de 191

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo
CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim

lenta).
 Ampliar gradativamente as habilidades
locomotoras de caminhar, correr, saltar,
saltitar, pular, escorregar, rolar etc.,
visando à orientação espacial e à
lateralidade, por meio de brincadeiras,
jogos, ginásticas, danças etc.
 Reconhecer o repertório de jogos,
brincadeiras,

brinquedos,

festejos,

histórias e modos de vida das crianças,
característicos de diferentes culturas e da
tradição cultural de sua comunidade.


Valorizar

produções

artísticas

individuais e coletivas no âmbito das
linguagens artísticas.
 Interagir com produções artísticas
individuais e coletivas, desenvolvendo a
dimensão estética da arte.
 Explorar diferentes fontes sonoras: o
corpo (voz/canto, estalos, passos, palmas,
onomatopeias, dentre outros); a natureza
(sementes,

madeira,

folhas,

cascas,

pedras de diferentes formas e tamanhos,
Traços, sons, cores e formas:

dentre outros); o objetos cotidianos e
materiais reutilizáveis (caixas de papelão,
embalagens plásticas, sacos de papel,
potes de plástico, panelas, colher de pau,
madeira,

garrafas,

vidros,

tampas,

tampinhas, dentre outros).
Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576
Página 70 de 191

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo
CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim



Escutar

atentamente,

em

mídias,

apresentações ou concertos, estilos e
gêneros musicais (música folclórica,
erudita,

popular,

contexto

da

dentre

criança,

comunitário

e/ou

outros)

seja
da

do

familiar,
instituição

educacional.
 Desenvolver noções de som e silêncio
utilizando

a

pesquisa

sonora

com

instrumentos musicais convencionais e
objetos sonoros.


Cantar

intensidade

músicas

explorando

a

do

(forte/fraco)

e

som

perceber a intensidade por meio da
vibração, tateando caixas de som durante
a execução de músicas.
 Observar diversas imagens/cenas/obras
por meio de fotografias, pinturas, objetos,
esculturas, cenas cotidianas, gravuras e
obras de artistas.
 Criar livremente figuras humanas, de
animais e de objetos por meio de
desenhos,

pinturas,

colagens

e

modelagens.


Pesquisar

e

colecionar

(com

a

família/responsáveis) imagens narrativas
para confecção de álbuns de história de
vida.
 Ativar a imagem mental de objetos e
imagens reais, por meio da observação,
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memória e imaginação.
 Experimentar e vivenciar movimentos
corporais por meio de vários tipos de
sons e músicas de diversos estilos e
culturas.
 Vivenciar brincadeiras dançadas como
as cirandas, rodas e outras possibilidades
da cultura popular.
 Participar e interagir em brincadeiras de
faz de conta, de modo a vivenciar
diferentes papéis sociais.


Relatar

experiências

e

fatos

acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou
peças teatrais assistidos etc.


Manusear

diferentes

portadores

textuais, demostrando reconhecer seus
usos sociais.
 Perceber e utilizar diferentes formas de
expressão para se comunicar (sorriso,
choro, beijo, balanço da cabeça negativa
ou afirmativa etc.).
 Vivenciar exposição de ideias e fatos
com auxílio de adultos e utilização de
recursos como ilustrações, objetos etc.
 Reconhecer o próprio nome e o nome
Escuta, fala, pensamento e imaginação:

dos colegas.
 Manusear rótulos e embalagens no
cotidiano, a fim de perceber suas funções
e diferenças.
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 Vivenciar e respeitar brincadeiras de
diferentes culturas.
 Perceber a leitura/escrita como uma
prática para mudança de ação (placas de
sinalização, avisos, instruções, cartazes
de rua etc.).
 Participar da recitação de parlendas,
adivinhas, canções, poemas e travalínguas.
 Conhecer e respeitar as regras sociais
de diferentes povos.
 Realizar estimativas de medições:
comprimento, volume, capacidade.
 Realizar experimentos de conservação
de quantidade.
 Expressar medidas (peso, altura etc.),
elaborando

gráficos

básicos

com

orientação do professor.


Conhecer

consumo

ações

relacionadas

ao

(economia

de

sustentável

matéria prima, água, energia) e atitudes
como

reduzir,

reciclar

e

reutilizar,

Espaços, tempos, quantidades, relações e desenvolvendo práticas de cuidado com o
transformações:
meio ambiente.


Compreender

a

importância

da

conservação, do uso racional e do
reaproveitamento de objetos utilizados
individual e coletivamente.
 Reconhecer, por meio dos sentidos, as
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características dos elementos naturais,
dos materiais e do ambiente: quente, frio,
liso, áspero, grosso, fino, doce, salgado,
amargo, azedo, fortes e fracos etc.

4° Bimestre
Campos de experiências
 Conhecer as histórias e culturas
africana, indígena e europeia como
originárias

da

cultura

brasileira,

valorizando suas peculiaridades.
 Experimentar sabores, sons, ritmos,
hábitos e histórias das comunidades
brasileiras (zonas rural e urbana, povos
O eu, o outro e o nós:

indígenas).
 Identificar os meios de transporte e
alguns sinais de trânsito, bem como ações
de segurança (uso da cadeirinha, cinto de
segurança, faixa de pedestre).
 Demonstrar progressiva independência
no cuidado do seu corpo.
 Movimentar o corpo de diversas
maneiras em espaços amplos e de
circulação livre.
 Participar e ampliar os movimentos

Corpo, gestos e movimentos:

pela utilização de diferentes modalidades
de dança.


Perceber

a

diferença

do

ritmo
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respiratório e dos batimentos cardíacos
durante as atividades ativas e tranquilas,
visando ao desempenho eficaz nas ações
e tendo como base os sinais do corpo
 Participar de brincadeiras de faz de
conta, expressando diferentes papéis
sociais por meio do próprio corpo.
 Perceber a linguagem não verbal,
fazendo uso da imitação, invenção e
reinvenção dos elementos do mundo que
a cerca por meio do corpo.
 Participar de brincadeiras com objetos
de diferentes tamanhos, formas, texturas
e pesos (pneus, latas, caixas de papelão,
copos plásticos, bastões de madeira,
bolas de meia, sacos de estopa, pedaços
de espuma, isopor, EVA etc.).
 Participar de atividades que envolvam
materiais

diversos

tamanhos

para

e

de

variados

desenvolver

a

coordenação motora fina que envolva
ações de rasgar, dobrar e amassar vários
tipos de papéis, empilhar, encaixar,
pinçar, recortar, colar, modelar com
massa ou argila, montar quebra-cabeças,
manipular grãos diversos etc.
Segurar o prato e talher para alimentar-se
com autonomia e realizar a prática do
autosservimento com a orientação do
adulto.
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 Confeccionar instrumentos e objetos
sonoros com materiais reaproveitáveis,
explorando suas sonoridades (chocalhos
com vasilhames e grãos, clavas com
pedaços de cabo de vassoura, tambores
com potes e caixas diversos, dentre
outros).
 Explorar sonoridades de instrumentos
musicais

convencionais,

tambores,

sinos,

coquinhos,
(clavas),
Traços, sons, cores e formas:

tais

xilofones,

triângulos,
brinquedos

e

como:
teclados,

pauzinhos
objetos

que

emitam sons variados.
 Cantar músicas explorando a altura dos
sons (agudo/grave).
 Expressar graficamente diversos sons,
utilizando registro espontâneo por meio
de grafismo, colagem, pintura, dentre
outros.
 Observar figuras humanas, de animais e
objetos, para perceber forma e volume
exercitando

a

percepção

visual,

raciocínio, atenção e imaginação.
 Participar da elaboração de cenários,
figurino e maquiagem em situações de
dramatização de histórias conhecidas ou
inventadas pelo grupo.
 Interagir com crianças de diferentes
idades,

utilizando

brinquedos

de
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materiais alternativos.


Desenvolver,

habilidades

paulatinamente,

básicas

as

necessárias

à

produção e emissão correta de fonemas,
expressando-se

e

reproduzindo

mensagens verbais com gradativa clareza
e fluência.
 Participar de situações comunicativas,
compreendendo a existência de diferentes
assuntos.
Escuta, fala, pensamento e imaginação:

 Desenvolver a autoexpressão nas
brincadeiras de faz de conta, lançando
mão da imaginação e memória.
 Perceber e imitar o ritmo e a entonação
da leitura de textos (palavras e frases)
realizada

pelo

adulto

para

melhor

compreensão dos sentidos.
 Diferenciar letras de números e
desenhos, entre outros sinais gráficos.


Perceber

a

relação

entre

grafema/fonema do próprio nome e de
palavras de uso cotidiano.
 Compreender a função social do
dinheiro, de forma lúdica, em situações
de vivência e manipulação (dinheiro de
brinquedo) para a descoberta de que as
cédulas e moedas têm valores e que são
utilizadas na aquisição de produtos e
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serviços.
 Identificar e nomear os números,
diferenciando-os

de

outras

marcas

gráficas.
 Utilizar linguagem oral e pictórica para
Espaços, tempos, quantidades, relações e comunicar ideias matemáticas.
transformações:
 Desenvolver estratégias pessoais para
resolução

de

situações-problema

e

estimular o raciocínio lógico.
 Levantar hipóteses a respeito dos
processos

de

transformação

das

propriedades dos objetos (som, odor,
mudanças

de

forma

ou

tamanho,

consistência, temperatura, luzes etc.)
 Observar e participar de ações que
envolvam

separação

de

materiais

recicláveis e reutilizáveis.
 Identificar os seres vivos a partir da
observação de suas características físicas,
tipo de alimentação, habitat, modos de
locomoção e sua relação com o ambiente
e outros seres vivos.
 Identificar fenômenos da natureza e sua
influência nas ações humanas (construção
de abrigos para proteção da chuva,
construção de para-raios, bocas de lobo).

Maternal I
Eixos integradores

Educar, cuidar, brincar e interagir

Eixos transversais

Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para
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os Direitos humanos e Educação para a sustentabilidade.

1° Bimestre
Campos de experiências
 Demonstrar atitudes de cuidado e
solidariedade na interação com crianças
de diferentes faixas etárias e com adultos
 Demonstrar imagem positiva de si e
confiança

em

sua

capacidade

para

enfrentar dificuldades e desafios.
 Compartilhar os objetos e os espaços
com crianças de diferentes faixas etárias
e com adultos e negociar sua participação
em brincadeiras.
 Comunicar-se com seus pares e os
adultos,

buscando

compreendê-los

e

fazendo-se compreender.
O eu, o outro e o nós:



Perceber

que

as

pessoas

têm

características físicas diferentes (altura,
etnia, preferências, local de moradia),
respeitando e valorizando a diversidade.
 Conhecer, utilizar e negociar regras
básicas de convívio social nas interações,
nas brincadeiras e no uso de espaços
diversos.
 Usar estratégias pautadas no respeito
mútuo para lidar com conflitos nas
interações com crianças e adultos, com a
orientação de um adulto.
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 Identificar, nomear e distinguir os
membros de sua família, reconhecendo
que

há

diferentes

configurações

familiares.
 Desenvolver hábitos de higiene: pedir
para ir ao banheiro, lavar as mãos, limpar
o nariz, escovar os dentes, percebendo-os
como necessidades para seu bem-estar.
 Estabelecer o controle progressivo de
suas necessidades fisiológicas e realizar,
de modo independente, atividades de
alimentação e higienização.
 Realizar pequenas tarefas do cotidiano
que envolvam atitudes de manutenção,
preservação e cuidados com os pertences
pessoais e coletivos.
 Passear e observar as características das
imediações da instituição de Educação
Infantil.
 Apropriar-se de gestos e movimentos
de sua cultura no cuidado de si, nos jogos
e brincadeiras.


Deslocar

seu

corpo

no

espaço,

orientando-se por noções como: em
frente, atrás, no alto, embaixo, dentro,
fora, entre outros, ao se envolver em
brincadeiras e diferentes atividades.
 Experimentar formas de deslocamentos
no espaço (pular, saltar...), combinando
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movimentos e seguindo orientações.


Desenvolver

habilidades
Corpo, gestos e movimentos:

progressivamente

manuais,

as

desenvolvendo

controle para desenhar, pintar, rasgar,
folhear, entre outros.
 Participar, de forma individual e
coletiva,

em

brincadeiras

livres

e

dirigidas, jogos, danças, ginásticas etc.
 Reconhecer a diferença, semelhança e
aspectos físicos dos objetos usando mãos
e pés.
 Interagir com crianças de diferentes
idades e adultos, utilizando brinquedos de
materiais alternativos.
 Ampliar os movimentos por meio do
arrastar e rolar em diferentes espaços,
passando sobre obstáculos, por baixo de
mesas e cadeiras e outros objetos, em
caminhos marcados no chão.
 Perceber o equilíbrio do corpo ao andar
e ao ficar parado, com e sem apoio de
elementos e objetos do ambiente.
 Participar e reconhecer diversas formas
de comunicação (gestual e verbal).
 Vivenciar situações que ampliem a
coordenação visomotora.
 Realizar passeios a pé, na própria
instituição

e/ou

nas

proximidades,

seguidas de conversas sobre tudo que foi
observado e sobre todas as ações e
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reações do corpo durante o trajeto.
 Participar de brincadeiras por meio de
ações corporais, em que se explorem as
diferentes possibilidades do corpo.
 Desenhar e colorir utilizando materiais
variados, tais como tinta, lápis de cor, giz
de cera, entre outros.
 Manusear e experimentar diferentes
planos, texturas e espaços de materiais
diversos

(jornais,

papel,

papelão,

embalagens, objetos, dentre outros).


Conhecer

as

cores

primárias

e

secundárias.
 Conhecer tintas alternativas feitas a
partir de materiais naturais.
 Experimentar e conhecer diversas
texturas

de

variados

materiais,

relacionando texturas/objetos/materiais.
Traços, sons, cores e formas:

 Criar livremente sons com o corpo, com
objetos do cotidiano e com materiais
reutilizáveis para acompanhamento de
músicas cantadas e/ou ouvidas.
 Participar ativamente de histórias
sonorizadas, utilizando diversas fontes
sonoras.
 Experimentar a pulsação rítmica –
tempo forte da música e da palavra por
meio de escuta de cantigas, de jogos
musicais

corporais

e

brincadeiras
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cantadas, utilizando palmas e pés para
marcação do tempo forte.
 Participar de atividades com músicas
usadas como fundo para a formação de
repertório de memória e realização de
trabalho corporal livre.
 Desenhar com interferência gráfica de
imagens, usando papéis de formatos e
tamanhos diferentes, vazados ou não, ou
formas geométricas que servirão de
suporte para o desenho.
 Imitar gestos, sons e movimentos
corporais de outras crianças, adultos e
animais, em brincadeiras, contação de
histórias e dramatizações.
 Apreciar dramatizações de histórias,
apresentações

e

jogos

teatrais,

observando sua temática.


Experimentar

intencionalmente

a

expressividade (triste, alegre, bravo) em
brincadeiras teatrais.
 Conhecer gradativamente os elementos
visuais

e

teatral:

sonoros

da

personagens,

representação
texto,

caracterização, cenário e sonoplastia.
 Vivenciar situações como plateia e
artista por meio de jogos teatrais e faz de
conta.
 Participar de jogos teatrais com
sombras, pantomima, fantoches, bonecos,
Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576
Página 83 de 191

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo
CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim

máscaras, entre outras possibilidades.
 Observar as características corporais
individuais,

destacando

a

forma,

o

volume e o peso.
 Identificar e criar diferentes sons e
reconhecer

rimas

e

aliterações

em

cantigas de roda e textos poéticos.
 Demonstrar interesse e atenção ao ouvir
a leitura de histórias e outros textos,
diferenciando escrita de ilustrações, com
orientação do adulto-leitor, a direção da
leitura (de cima para baixo, da esquerda
para a direita).
 Manipular textos e participar de
situações de escuta para ampliar seu
contato com diferentes gêneros textuais
(parlendas, poesia, telefonemas, histórias,
tirinhas, cartazes, cardápios, notícias
etc.).
Escuta, fala, pensamento e imaginação:



Manusear,

de

diversas

maneiras

diferentes, instrumentos e suportes para
desenhar, pintar, rabiscar e traçar escrita
espontânea, desenvolvendo seu aspecto
sensorial-tátil.
 Perceber as imagens e gestos que
representam ideias a fim de relacioná-los
à sua vivência.
 Reconhecer e imitar diferentes sons e
palavras ouvidas.
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 Perceber que o som produzido por seu
corpo é uma maneira de comunicação,
desenvolvendo

a

capacidade

de

diferenciação da fala humana.
 Escutar e tentar pronunciar as palavras.
 Interagir, por meio da oralidade, com
seus pares de diferentes idades e com os
adultos.
 Exercitar a capacidade de lembrar e
executar ações em passos sequenciais,
seguindo instruções verbais.


Expressar

oralmente

desejos,

experiências, necessidades e opiniões.


Reconhecer

as

características

de

objetos, personagens, cenas de histórias e
situações cotidianas.
 Participar de conversas em grupos,
apoiando-se na fala complementar de
seus pares de diferentes idades e dos
adultos.
 Participar em situações individuais e
coletivas de leitura, como forma de
vivência estética.
 Explorar os suportes convencionais e
incidentais dos gêneros textuais (revista,
jornal, outdoor, quadro de avisos, rádio,
TV, computador, faixas, muros, paredes,
janelas de veículos, ambiente virtual –
computador, tablet, celular etc.).
 Participar de leituras por meio de
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gravuras, imagens etc.


Identificar

e

utilizar

diferentes

possibilidades de comunicação com os
outros

(fala

oral,

gestual,

escrita,

movimentos e expressões corporais, por
meio de instrumentos – meios de
comunicação).
 Ouvir e respeitar canções e histórias de
diferentes culturas.
 Experimentar diferentes materiais para
a realização de pinturas (papel pardo,
pisos, paredes, guache, gizão de cera,
caco de telha, carvão, giz, pincel etc.).
 Perceber, de forma gradativa, a ideia de
representação por meio da produção de
rabiscos e garatujas na realização de
tentativas de escritas não convencionais.
 Perceber a importância do nome,
entendendo sua utilidade como elemento
de identificação pessoal.
 Reconhecer as letras que compõem o
próprio nome em diferentes situações.
 Experimentar jogos que relacionam a
fala com a escrita por meio da dança, do
teatro, da música, da matemática.
 Imitar e compreender as regras sociais
por meio da fala e da brincadeira.
 Explorar e descrever semelhanças e
diferenças entre as propriedades dos
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objetos (odor, cor, textura, temperatura,
tamanho).
 Observar, relatar e descrever incidentes
do cotidiano e fenômenos naturais (luz
solar, vento, chuva etc.).
 Arrumar o espaço por meio de
experiências de deslocamento de si e dos
objetos.
Espaços, tempos, quantidades, relações e  Utilizar conceitos básicos de tempo
transformações:
(agora, antes, durante, depois, ontem,
hoje, amanhã, lento, rápido, depressa,
devagar).
 Contar oralmente objetos, pessoas,
livros etc., em contextos diversos.


Identificar

e

nomear

cores

nos

ambientes, na natureza, em brinquedos e
objetos.
 Desenvolver, de maneira lúdica, noções
matemáticas

de

comprido/curto,

alto/baixo,
maior/menor,

muito/pouco, grosso/fino, largo/estreito,
pesado/leve,

longe/perto,

quente/frio,

rápido/devagar, dia/noite.


Comparar

coleções

de

objetos,

identificando relações de igualdade e
diferença (mais que, menos que, maior
que, menor que, igual a).
 Reconhecer a ordem numérica e a
relação entre o número (falado e escrito)
e a quantidade que ele representa.
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 Participar na elaboração de listas,
tabelas e gráficos (pictóricos e corporais),
com o registro do professor em variados
suportes.
 Observar os elementos da natureza, tais
como água, luz, solo, ar, identificando-os,
nomeando-os e relacionando-os aos seres
vivos.
 Participar do plantio e cultivo de horta
ou jardim, desenvolvendo hábitos de
cuidado e responsabilização com o meio
ambiente
 Reconhecer diversos tipos e origens de
alimentos, compreendendo a importância
de uma alimentação saudável.
 Desenvolver a oralidade e a elaboração
de narrativas após leitura de histórias
sobre Brasília e sobre o Cerrado.
 Observar as características de Brasília e
do Cerrado.

2° Bimestre
Campos de experiências
 Reconhecer a importância da troca e da
partilha dos brinquedos e outros materiais
disponibilizados no grupo.


Desenvolver,

capacidade

de

gradativamente,
fazer

a

escolhas,

identificando situações de risco nos
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O eu, o outro e o nós:

diferentes espaços e reagindo com atitude
de cuidado.


Identificar

e

utilizar

diferentes

possibilidades de comunicação com as
pessoas do convívio social, respeitando
as regras sociais.
 Identificar diferentes tipos de moradia,
nomeando os cômodos (convencionais ou
não) e identificando suas utilidades.
 Conhecer a história de Brasília,
curiosidades e a história de vida de
pessoas que constituem esse contexto.


Observar

e

nomear

as

diversas

expressões corporais, possibilitando a
familiarização com a imagem de seu
próprio corpo refletida no espelho.
 Conhecer e nomear as partes do corpo
de modo a desenvolver consciência de
suas potencialidades (força, velocidade,
resistência,

agilidade,

equilíbrio

e

flexibilidade).
 Expressar sensações e ritmos por meio
de movimentos corporais associados a
diferentes sons.
Corpo, gestos e movimentos:

 Reconhecer e fazer uso de gestos,
movimentos e ritmos corporais para
comunicar suas necessidades, intenções,
de modo a desenvolver a independência.
 Participar de atividades que envolvam
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sensações táteis e percepção das partes do
próprio corpo e do corpo de outras
crianças.
 Participar e compartilhar situações que
desafiem os limites e as potencialidades
corporais.
 Participar de situações que envolvam
coordenação motora global, por meio de
brincadeiras, jogos, danças, ginásticas
(atividades

exploratórias

de

espaços

estruturados com diferentes implementos
–

cordas,

arcos,

bastões,

cones,

brinquedos...).
 Utilizar diferentes estratégias motoras
para separar objetos altos de baixos,
curtos de compridos, finos de grossos,
largos de estreitos, cheios de vazios etc.
 Desenvolver sua dominância lateral
através de ações habituais e brincadeiras.


Perceber

e

expressar

sensações,

sentimentos e pensamentos por meio da
escuta e participação ativa de histórias
sonorizadas.


Interpretar

canções

individual

e

coletivamente.
 Expressar-se musicalmente de modo
livre e direcionado por meio do canto, em
variados momentos do cotidiano.
 Gravar em celular, ouvir e apreciar suas
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produções
coletivas,

musicais
nos

individuais

diversos

espaços

e
e

momentos da instituição educacional,
Traços, sons, cores e formas:

incluindo os festejos.


Explorar

e

manipular

materiais

tridimensionais com diversas superfícies,
planos, formas, volumes e objetos (areia
molhada, argila, massa de modelar) para
sentir as diferentes texturas e perceber
suas formas.
 Expressar-se livremente por meio de
desenho, pintura, colagem, modelagens,
recortes,

manipulação

de

papéis

utilizando diversos materiais (lápis; gizão
de cera; papéis de tamanhos, cores,
texturas e formatos variados; colas
líquidas e em bastão; tintas variadas, de
pintura a dedo, com pincéis grandes;
entre outros).
 Desenhar descrevendo histórias, lugares
e acontecimentos narrados.
 Emitir opiniões em relação a obras de
Arte.
 Desenvolver os sentidos, a percepção e
a imaginação por meio da apreciação
artística.


Descrever

imagens

dispostas

em

variados suportes (fotografias, pinturas,
objetos, esculturas, cenas cotidianas,
gravuras e obras de artistas).
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 Criar situações cênicas em jogos de faz
de conta.
 Dialogar com crianças de diferentes
idades

e adultos,

expressando seus

desejos, necessidades, sentimentos e
opiniões.
 Participar de narração de fatos em
Escuta, fala, pensamento e imaginação:

sequência temporal e causal.
 Reconhecer o próprio desenho e o
desenho dos colegas.
 Compreender que livros e outros
impressos têm autor, ilustrador e capa.
 Vivenciar procedimentos de leitura de
textos

literários

e

não

literários,

apoiando-se em modelos de outras
pessoas, mesmo não lendo de forma
convencional.
 Representar, por meio do grafismo
(desenho), as histórias ouvidas.
 Reconhecer a importância dos meios de
comunicação entre humanos no decorrer
da história.
 Registrar ideias e sentimentos por meio
do desenho, comunicando experiências
de lugares, pessoas e objetos.


Experimentar

diferentes

posições

espaciais e corporais (sentado, em pé,
deitado de bruços, entre outras) para
desenhar.
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 Identificar, de forma paulatina, o
alfabeto,

principalmente

quando

associado a um nome familiar.
 Experimentar diferentes materiais que
riscam (giz de cera, tinta guache, cola
colorida,

carvão)

para

expressar

sentimentos e ideias que são elementos
culturais (processo do grafismo).
 Experimentar a expressão gráfica por
meio da escrita espontânea, visando ao
desenvolvimento

de

movimentos

manuais, na perspectiva do aprendizado
futuro da escrita.
 Manusear letras de diferentes cores e
texturas, tamanhos e formatos.
 Identificar situações de cuidado de
plantas e animais nos espaços da
instituição e fora dela.
 Identificar e marcar a passagem do
tempo, destacando datas importantes e
eventos (aniversários, festas, passeios,
estações do ano etc.) por meio de
calendário e relógio.


Manipular

e

identificar

formas

Espaços, tempos, quantidades, relações e geométricas no cotidiano, por meio de
transformações:
observação e manipulação de objetos,
livros e elementos da natureza.
 Observar, relatar e descrever incidentes
do cotidiano e fenômenos naturais (luz
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solar, vento, chuva etc.).


Realizar

seriação

de

objetos,

posicionando-os do menor para o maior,
do mais alto para o mais baixo, do mais
largo para o menos largo e vice-versa.
 Identificar e reproduzir trajetos com
dados predeterminados, por meio de
brincadeiras e jogos.


Participar

observações,

de

experimentos,

pesquisas

e

outros

procedimentos científicos para ampliação
dos conhecimentos e vocabulário.
 Conhecer os ciclos de vida de plantas,
animais e seres humanos.
 Identificar, nomear e localizar os
espaços da instituição de Educação
Infantil.
 Explorar maquetes, mapas e globos.
 Observar a vegetação nativa e as
transformações que ocorrem a partir de
construções na cidade ou no campo.

3° Bimestre
Campos de experiências


Reconhecer

percebendo
físicas

e

que

sua

sexualidade,

existem

comportamentais

diferenças
entre

as

pessoas, e iniciar a formação de sua
imagem corporal.
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 Perceber sua imagem no espelho e em
diferentes fotografias.
O eu, o outro e o nós:



Identificar

diferentes

profissões

existentes na sociedade, incluindo o
trabalho no campo, e reconhecer sua
importância na coletividade.


Experimentar,

nas

relações,

o

sentimento de justiça e respeito à
diversidade.
 Participar de brincadeiras da cultura
infantil,

de acordo

estabelecidas

com

(brincar

de

as

regras

pega-pega,

correndo pelos espaços na tentativa de
fugir e não ser alcançado, entre outras).


Ampliar

corporais

as

e

próprias

perceber

as

conquistas
conquistas

corporais dos colegas.


Participar

envolvam
Corpo, gestos e movimentos:

e

criar

movimentos

situações
com

que
outras

crianças e com adultos.
 Conhecer e participar de danças
folclóricas (quadrilhas, brincadeiras de
roda, brincadeiras cantadas etc.).
 Participar e compartilhar situações que
exercitem os músculos da face por meio
de brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer
caretas diversas; assoprar apitos, línguas
de sogra, penas, chama de vela, balão de
ar; mastigação; imitar os sons produzidos
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pelos animais; fazer bolhas de sabão;
jogar beijos etc.).


Participar

manifestações

e

reconhecer

diversas

culturais,

como

brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos,
danças, festejos e canções tradicionais
(pipa, cantigas de roda, pega-pega, cabracega,

barra-manteiga,

ciranda,

corda,

escondeesconde,

pião,

elástico,

bambolê etc.) e demais manifestações
que digam respeito às tradições culturais
de sua comunidade e de outras.
 Participar e perceber os processos
simbólicos, por meio da dramatização de
histórias, músicas, entre outros, tendo o
corpo como protagonista.
 Participar de circuitos que envolvam
habilidades de locomoção: arrastar, andar
para frente, andar de costas.
 Reconhecer as brincadeiras, jogos,
gestos, regras e outras formas de brincar.
 Realizar atividades de locomoção
(andar, correr, saltar, trotar etc.), de
variadas formas (rápido, devagar, câmera
lenta).
 Ampliar gradativamente as habilidades
locomotoras de caminhar, correr, saltar,
saltitar, pular, escorregar, rolar etc.,
visando à orientação espacial e à
lateralidade, por meio de brincadeiras,
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jogos, ginásticas, danças etc.
 Reconhecer o repertório de jogos,
brincadeiras,

brinquedos,

festejos,

histórias e modos de vida das crianças,
característicos de diferentes culturas e da
tradição cultural de sua comunidade.


Valorizar

produções

artísticas

individuais e coletivas no âmbito das
linguagens artísticas.
 Interagir com produções artísticas
individuais e coletivas, desenvolvendo a
dimensão estética da arte.
 Explorar diferentes fontes sonoras: o
Traços, sons, cores e formas:

corpo (voz/canto, estalos, passos, palmas,
onomatopeias, dentre outros); a natureza
(sementes,

madeira,

folhas,

cascas,

pedras de diferentes formas e tamanhos,
dentre outros); o objetos cotidianos e
materiais reutilizáveis (caixas de papelão,
embalagens plásticas, sacos de papel,
potes de plástico, panelas, colher de pau,
madeira,

garrafas,

vidros,

tampas,

tampinhas, dentre outros).


Escutar

atentamente,

em

mídias,

apresentações ou concertos, estilos e
gêneros musicais (música folclórica,
erudita,

popular,

contexto

da

comunitário

dentre

criança,
e/ou

outros)

seja
da

do

familiar,
instituição
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educacional.
 Desenvolver noções de som e silêncio
utilizando

a

pesquisa

sonora

com

instrumentos musicais convencionais e
objetos sonoros.


Cantar

intensidade

músicas

explorando

a

do

(forte/fraco)

e

som

perceber a intensidade por meio da
vibração, tateando caixas de som durante
a execução de músicas.
 Observar diversas imagens/cenas/obras
por meio de fotografias, pinturas, objetos,
esculturas, cenas cotidianas, gravuras e
obras de artistas.
 Criar livremente figuras humanas, de
animais e de objetos por meio de
desenhos,

pinturas,

colagens

e

modelagens.


Pesquisar

e

colecionar

(com

a

família/responsáveis) imagens narrativas
para confecção de álbuns de história de
vida.
 Ativar a imagem mental de objetos e
imagens reais, por meio da observação,
memória e imaginação.
 Experimentar e vivenciar movimentos
corporais por meio de vários tipos de
sons e músicas de diversos estilos e
culturas.
 Vivenciar brincadeiras dançadas como
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as cirandas, rodas e outras possibilidades
da cultura popular.
 Participar e interagir em brincadeiras de
faz de conta, de modo a vivenciar
diferentes papéis sociais.


Relatar

experiências

e

fatos

acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou
peças teatrais assistidos etc.


Manusear

diferentes

portadores

textuais, demostrando reconhecer seus
Escuta, fala, pensamento e imaginação:

usos sociais.
 Perceber e utilizar diferentes formas de
expressão para se comunicar (sorriso,
choro, beijo, balanço da cabeça negativa
ou afirmativa etc.).
 Vivenciar exposição de ideias e fatos
com auxílio de adultos e utilização de
recursos como ilustrações, objetos etc.
 Reconhecer o próprio nome e o nome
dos colegas.
 Manusear rótulos e embalagens no
cotidiano, a fim de perceber suas funções
e diferenças.
 Vivenciar e respeitar brincadeiras de
diferentes culturas.
 Perceber a leitura/escrita como uma
prática para mudança de ação (placas de
sinalização, avisos, instruções, cartazes
de rua etc.).
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 Participar da recitação de parlendas,
adivinhas, canções, poemas e travalínguas.
 Conhecer e respeitar as regras sociais
de diferentes povos.
 Realizar estimativas de medições:
comprimento, volume, capacidade.
 Realizar experimentos de conservação
de quantidade.
 Expressar medidas (peso, altura etc.),
elaborando

gráficos

básicos

com

orientação do professor.


Conhecer

consumo

ações

sustentável

relacionadas

ao

(economia

de

matéria prima, água, energia) e atitudes
Espaços, tempos, quantidades, relações e como reduzir, reciclar e reutilizar,
transformações:
desenvolvendo práticas de cuidado com o
meio ambiente.


Compreender

a

importância

da

conservação, do uso racional e do
reaproveitamento de objetos utilizados
individual e coletivamente.
 Reconhecer, por meio dos sentidos, as
características dos elementos naturais,
dos materiais e do ambiente: quente, frio,
liso, áspero, grosso, fino, doce, salgado,
amargo, azedo, fortes e fracos etc.
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4° Bimestre
Campos de experiências
 Conhecer as histórias e culturas
africana, indígena e europeia como
originárias
O eu, o outro e o nós:

da

cultura

brasileira,

valorizando suas peculiaridades.
 Experimentar sabores, sons, ritmos,
hábitos e histórias das comunidades
brasileiras (zonas rural e urbana, povos
indígenas).
 Identificar os meios de transporte e
alguns sinais de trânsito, bem como ações
de segurança (uso da cadeirinha, cinto de
segurança, faixa de pedestre).
 Demonstrar progressiva independência
no cuidado do seu corpo.
 Movimentar o corpo de diversas
maneiras em espaços amplos e de
circulação livre.
 Participar e ampliar os movimentos
pela utilização de diferentes modalidades
de dança.


Perceber

a

diferença

do

ritmo

respiratório e dos batimentos cardíacos
durante as atividades ativas e tranquilas,
visando ao desempenho eficaz nas ações
e tendo como base os sinais do corpo
 Participar de brincadeiras de faz de
conta, expressando diferentes papéis
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Corpo, gestos e movimentos:

sociais por meio do próprio corpo.
 Perceber a linguagem não verbal,
fazendo uso da imitação, invenção e
reinvenção dos elementos do mundo que
a cerca por meio do corpo.
 Participar de brincadeiras com objetos
de diferentes tamanhos, formas, texturas
e pesos (pneus, latas, caixas de papelão,
copos plásticos, bastões de madeira,
bolas de meia, sacos de estopa, pedaços
de espuma, isopor, EVA etc.).
 Participar de atividades que envolvam
materiais

diversos

tamanhos

para

e

de

variados

desenvolver

a

coordenação motora fina que envolva
ações de rasgar, dobrar e amassar vários
tipos de papéis, empilhar, encaixar,
pinçar, recortar, colar, modelar com
massa ou argila, montar quebra-cabeças,
manipular grãos diversos etc.
Segurar o prato e talher para alimentar-se
com autonomia e realizar a prática do
autosservimento com a orientação do
adulto.
 Confeccionar instrumentos e objetos
sonoros com materiais reaproveitáveis,
explorando suas sonoridades (chocalhos
com vasilhames e grãos, clavas com
pedaços de cabo de vassoura, tambores
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com potes e caixas diversos, dentre
outros).
Traços, sons, cores e formas:

 Explorar sonoridades de instrumentos
musicais

convencionais,

tambores,

sinos,

coquinhos,
(clavas),

tais

xilofones,

triângulos,
brinquedos

e

como:
teclados,

pauzinhos
objetos

que

emitam sons variados.
 Cantar músicas explorando a altura dos
sons (agudo/grave).
 Expressar graficamente diversos sons,
utilizando registro espontâneo por meio
de grafismo, colagem, pintura, dentre
outros.
 Observar figuras humanas, de animais e
objetos, para perceber forma e volume
exercitando

a

percepção

visual,

raciocínio, atenção e imaginação.
 Participar da elaboração de cenários,
figurino e maquiagem em situações de
dramatização de histórias conhecidas ou
inventadas pelo grupo.
 Interagir com crianças de diferentes
idades,

utilizando

brinquedos

de

materiais alternativos.

Escuta, fala, pensamento e imaginação:



Desenvolver,

habilidades

paulatinamente,

básicas

necessárias

as
à

produção e emissão correta de fonemas,
expressando-se

e

reproduzindo
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mensagens verbais com gradativa clareza
e fluência.
 Participar de situações comunicativas,
compreendendo a existência de diferentes
assuntos.
 Desenvolver a autoexpressão nas
brincadeiras de faz de conta, lançando
mão da imaginação e memória.
 Perceber e imitar o ritmo e a entonação
da leitura de textos (palavras e frases)
realizada

pelo

adulto

para

melhor

compreensão dos sentidos.
 Diferenciar letras de números e
desenhos, entre outros sinais gráficos.


Perceber

a

relação

entre

grafema/fonema do próprio nome e de
palavras de uso cotidiano.
 Compreender a função social do
dinheiro, de forma lúdica, em situações
de vivência e manipulação (dinheiro de
brinquedo) para a descoberta de que as
cédulas e moedas têm valores e que são
utilizadas na aquisição de produtos e
serviços.
 Identificar e nomear os números,
Espaços, tempos, quantidades, relações e diferenciando-os
transformações:
gráficas.

de

outras

marcas

 Utilizar linguagem oral e pictórica para
comunicar ideias matemáticas.
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 Desenvolver estratégias pessoais para
resolução

de

situações-problema

e

estimular o raciocínio lógico.
 Levantar hipóteses a respeito dos
processos

de

transformação

das

propriedades dos objetos (som, odor,
mudanças

de

forma

ou

tamanho,

consistência, temperatura, luzes etc.)
 Observar e participar de ações que
envolvam

separação

de

materiais

recicláveis e reutilizáveis.
 Identificar os seres vivos a partir da
observação de suas características físicas,
tipo de alimentação, habitat, modos de
locomoção e sua relação com o ambiente
e outros seres vivos.
 Identificar fenômenos da natureza e sua
influência nas ações humanas (construção
de abrigos para proteção da chuva,
construção de para-raios, bocas de lobo).

Maternal II
Eixos integradores

Educar, cuidar, brincar e interagir

Eixos transversais

Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos
humanos e Educação para a sustentabilidade.

1° Bimestre
Campos de experiências
O eu, o outro e o nós:

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade
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na interação com crianças de diferentes faixas
etárias e com adultos
 Demonstrar imagem positiva de si e confiança
em sua capacidade para enfrentar dificuldades e
desafios.
 Compartilhar os objetos e os espaços com
crianças de diferentes faixas etárias e com adultos
e negociar sua participação em brincadeiras.
 Comunicar-se com seus pares e os adultos,
buscando

compreendê-los

e

fazendo-se

compreender.
 Perceber que as pessoas têm características
físicas diferentes (altura, etnia, preferências, local
de

moradia),

respeitando

e

valorizando

a

diversidade.
 Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de
convívio social nas interações, nas brincadeiras e
no uso de espaços diversos.
 Usar estratégias pautadas no respeito mútuo
para lidar com conflitos nas interações com
crianças e adultos, com a orientação de um
adulto.
 Identificar, nomear e distinguir os membros de
sua família, reconhecendo que há diferentes
configurações familiares.
 Desenvolver hábitos de higiene: pedir para ir ao
banheiro, lavar as mãos, limpar o nariz, escovar
os dentes, percebendo-os como necessidades para
seu bem-estar.
 Estabelecer o controle progressivo de suas
necessidades fisiológicas e realizar, de modo
independente,

atividades

de

alimentação

e

higienização.
 Realizar pequenas tarefas do cotidiano que
envolvam atitudes de manutenção, preservação e
cuidados com os pertences pessoais e coletivos.
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 Passear e observar as características das
imediações da instituição de Educação Infantil.
 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua
cultura no cuidado de si, nos jogos e brincadeiras.
 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por
noções como: em frente, atrás, no alto, embaixo,
dentro, fora, entre outros, ao se envolver em
brincadeiras e diferentes atividades.
 Experimentar formas de deslocamentos no
espaço (pular, saltar...), combinando movimentos
e seguindo orientações.
 Desenvolver progressivamente as habilidades
Corpo, gestos e movimentos:

manuais, desenvolvendo controle para desenhar,
pintar, rasgar, folhear, entre outros.
 Participar, de forma individual e coletiva, em
brincadeiras livres e dirigidas, jogos, danças,
ginásticas etc.
 Reconhecer a diferença, semelhança e aspectos
físicos dos objetos usando mãos e pés.
 Interagir com crianças de diferentes idades e
adultos,

utilizando

brinquedos de

materiais

alternativos.
 Ampliar os movimentos por meio do arrastar e
rolar em diferentes espaços, passando sobre
obstáculos, por baixo de mesas e cadeiras e outros
objetos, em caminhos marcados no chão.
 Perceber o equilíbrio do corpo ao andar e ao
ficar parado, com e sem apoio de elementos e
objetos do ambiente.
 Participar e reconhecer diversas formas de
comunicação (gestual e verbal).
 Vivenciar situações que ampliem a coordenação
visomotora.
 Realizar passeios a pé, na própria instituição
e/ou nas proximidades, seguidas de conversas
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sobre tudo que foi observado e sobre todas as
ações e reações do corpo durante o trajeto.
 Participar de brincadeiras por meio de ações
corporais, em que se explorem as diferentes
possibilidades do corpo.
 Desenhar e colorir utilizando materiais variados,
tais como tinta, lápis de cor, giz de cera, entre
outros.
 Manusear e experimentar diferentes planos,
texturas e espaços de materiais diversos (jornais,
papel, papelão, embalagens, objetos, dentre
outros).
 Conhecer as cores primárias e secundárias.
 Conhecer tintas alternativas feitas a partir de
materiais naturais.
 Experimentar e conhecer diversas texturas de
variados
Traços, sons, cores e formas:

materiais,

relacionando

texturas/objetos/materiais.
 Criar livremente sons com o corpo, com objetos
do cotidiano e com materiais reutilizáveis para
acompanhamento de músicas cantadas e/ou
ouvidas.
 Participar ativamente de histórias sonorizadas,
utilizando diversas fontes sonoras.
 Experimentar a pulsação rítmica – tempo forte
da música e da palavra por meio de escuta de
cantigas,

de

jogos

musicais

corporais

e

brincadeiras cantadas, utilizando palmas e pés
para marcação do tempo forte.
 Participar de atividades com músicas usadas
como fundo para a formação de repertório de
memória e realização de trabalho corporal livre.
 Desenhar com interferência gráfica de imagens,
usando papéis de formatos e tamanhos diferentes,
vazados ou não, ou formas geométricas que
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servirão de suporte para o desenho.
 Imitar gestos, sons e movimentos corporais de
outras

crianças,

brincadeiras,

adultos

contação

e
de

animais,
histórias

em
e

dramatizações.


Apreciar

dramatizações

de

histórias,

apresentações e jogos teatrais, observando sua
temática.


Experimentar

expressividade

intencionalmente

(triste,

alegre,

bravo)

a
em

brincadeiras teatrais.
 Conhecer gradativamente os elementos visuais e
sonoros da representação teatral: personagens,
texto, caracterização, cenário e sonoplastia.
 Vivenciar situações como plateia e artista por
meio de jogos teatrais e faz de conta.
 Participar de jogos teatrais com sombras,
pantomima, fantoches, bonecos, máscaras, entre
outras possibilidades.


Observar

as

características

corporais

individuais, destacando a forma, o volume e o
peso.
 Identificar e criar diferentes sons e reconhecer
rimas e aliterações em cantigas de roda e textos
poéticos.
 Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a
leitura de histórias e outros textos, diferenciando
escrita de ilustrações, com orientação do adultoleitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da
esquerda para a direita).
 Manipular textos e participar de situações de
escuta para ampliar seu contato com diferentes
gêneros textuais (parlendas, poesia, telefonemas,
Escuta, fala, pensamento e imaginação:

histórias, tirinhas, cartazes, cardápios, notícias
etc.).
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 Manusear, de diversas maneiras diferentes,
instrumentos e suportes para desenhar, pintar,
rabiscar

e

traçar

escrita

espontânea,

desenvolvendo seu aspecto sensorial-tátil.
 Perceber as imagens e gestos que representam
ideias a fim de relacioná-los à sua vivência.
 Reconhecer e imitar diferentes sons e palavras
ouvidas.
 Perceber que o som produzido por seu corpo é
uma maneira de comunicação, desenvolvendo a
capacidade de diferenciação da fala humana.
 Escutar e tentar pronunciar as palavras.
 Interagir, por meio da oralidade, com seus pares
de diferentes idades e com os adultos.
 Exercitar a capacidade de lembrar e executar
ações em passos sequenciais, seguindo instruções
verbais.
 Expressar oralmente desejos, experiências,
necessidades e opiniões.
 Reconhecer as características de objetos,
personagens, cenas de histórias e situações
cotidianas.
 Participar de conversas em grupos, apoiando-se
na fala complementar de seus pares de diferentes
idades e dos adultos.
 Participar em situações individuais e coletivas
de leitura, como forma de vivência estética.


Explorar

os

suportes

convencionais

e

incidentais dos gêneros textuais (revista, jornal,
outdoor,

quadro

de

avisos,

rádio,

TV,

computador, faixas, muros, paredes, janelas de
veículos, ambiente virtual – computador, tablet,
celular etc.).
 Participar de leituras por meio de gravuras,
imagens etc.
 Identificar e utilizar diferentes possibilidades de
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comunicação com os outros (fala oral, gestual,
escrita, movimentos e expressões corporais, por
meio de instrumentos – meios de comunicação).
 Ouvir e respeitar canções e histórias de
diferentes culturas.
 Experimentar diferentes materiais para a
realização de pinturas (papel pardo, pisos,
paredes, guache, gizão de cera, caco de telha,
carvão, giz, pincel etc.).
 Perceber, de forma gradativa, a ideia de
representação por meio da produção de rabiscos e
garatujas na realização de tentativas de escritas
não convencionais.
 Perceber a importância do nome, entendendo
sua utilidade como elemento de identificação
pessoal.
 Reconhecer as letras que compõem o próprio
nome em diferentes situações.
 Experimentar jogos que relacionam a fala com a
escrita por meio da dança, do teatro, da música,
da matemática.
 Imitar e compreender as regras sociais por meio
da fala e da brincadeira.
 Explorar e descrever semelhanças e diferenças
entre as propriedades dos objetos (odor, cor,
textura, temperatura, tamanho).
 Observar, relatar e descrever incidentes do
cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento,
chuva etc.).
 Arrumar o espaço por meio de experiências de
deslocamento de si e dos objetos.
 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora,
antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã,
lento, rápido, depressa, devagar).
 Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc.,
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em contextos diversos.
 Identificar e nomear cores nos ambientes, na
natureza, em brinquedos e objetos.
 Desenvolver, de maneira lúdica, noções
Espaços,

tempos,

transformações:

quantidades,

relações

e

matemáticas

de

alto/baixo,

comprido/curto,

maior/menor,

muito/pouco,

grosso/fino,

largo/estreito,

pesado/leve,

longe/perto,

quente/frio, rápido/devagar, dia/noite.
 Comparar coleções de objetos, identificando
relações de igualdade e diferença (mais que,
menos que, maior que, menor que, igual a).
 Reconhecer a ordem numérica e a relação entre
o número (falado e escrito) e a quantidade que ele
representa.
 Participar na elaboração de listas, tabelas e
gráficos (pictóricos e corporais), com o registro
do professor em variados suportes.
 Observar os elementos da natureza, tais como
água, luz, solo, ar, identificando-os, nomeando-os
e relacionando-os aos seres vivos.
 Participar do plantio e cultivo de horta ou
jardim, desenvolvendo hábitos de cuidado e
responsabilização com o meio ambiente
 Reconhecer diversos tipos e origens de
alimentos, compreendendo a importância de uma
alimentação saudável.
 Desenvolver a oralidade e a elaboração de
narrativas após leitura de histórias sobre Brasília e
sobre o Cerrado.
 Observar as características de Brasília e do
Cerrado.

2° Bimestre
Campos de experiências
 Reconhecer a importância da troca e da partilha
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dos

brinquedos

e

outros

materiais

disponibilizados no grupo.
 Desenvolver, gradativamente, a capacidade de
fazer escolhas, identificando situações de risco
nos diferentes espaços e reagindo com atitude de
O eu, o outro e o nós:

cuidado.
 Identificar e utilizar diferentes possibilidades de
comunicação com as pessoas do convívio social,
respeitando as regras sociais.


Identificar

diferentes

tipos

de

moradia,

nomeando os cômodos (convencionais ou não) e
identificando suas utilidades.
 Conhecer a história de Brasília, curiosidades e a
história de vida de pessoas que constituem esse
contexto.
 Observar e nomear as diversas expressões
corporais, possibilitando a familiarização com a
imagem de seu próprio corpo refletida no espelho.
 Conhecer e nomear as partes do corpo de modo
a desenvolver consciência de suas potencialidades
(força,

velocidade,

resistência,

agilidade,

equilíbrio e flexibilidade).
Corpo, gestos e movimentos:

 Expressar sensações e ritmos por meio de
movimentos corporais associados a diferentes
sons.
 Reconhecer e fazer uso de gestos, movimentos e
ritmos

corporais

para

comunicar

suas

necessidades, intenções, de modo a desenvolver a
independência.


Participar

de

atividades

que

envolvam

sensações táteis e percepção das partes do próprio
corpo e do corpo de outras crianças.
 Participar e compartilhar situações que desafiem
os limites e as potencialidades corporais.


Participar

de

situações

que

envolvam
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coordenação

motora

global,

por

meio

de

brincadeiras, jogos, danças, ginásticas (atividades
exploratórias

de

espaços

estruturados

com

diferentes implementos – cordas, arcos, bastões,
cones, brinquedos...).
 Utilizar diferentes estratégias motoras para
separar objetos altos de baixos, curtos de
compridos, finos de grossos, largos de estreitos,
cheios de vazios etc.
 Desenvolver sua dominância lateral através de
ações habituais e brincadeiras.
 Perceber e expressar sensações, sentimentos e
pensamentos por meio da escuta e participação
ativa de histórias sonorizadas.
 Interpretar canções individual e coletivamente.
 Expressar-se musicalmente de modo livre e
direcionado por meio do canto, em variados
momentos do cotidiano.
 Gravar em celular, ouvir e apreciar suas
produções musicais individuais e coletivas, nos
diversos espaços e momentos da instituição
educacional, incluindo os festejos.
 Explorar e manipular materiais tridimensionais
Traços, sons, cores e formas:

com diversas superfícies, planos, formas, volumes
e objetos (areia molhada, argila, massa de
modelar) para sentir as diferentes texturas e
perceber suas formas.
 Expressar-se livremente por meio de desenho,
pintura,

colagem,

manipulação

de

modelagens,

papéis

utilizando

recortes,
diversos

materiais (lápis; gizão de cera; papéis de
tamanhos, cores, texturas e formatos variados;
colas líquidas e em bastão; tintas variadas, de
pintura a dedo, com pincéis grandes; entre
outros).
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 Desenhar descrevendo histórias, lugares e
acontecimentos narrados.
 Emitir opiniões em relação a obras de Arte.
 Desenvolver os sentidos, a percepção e a
imaginação por meio da apreciação artística.
 Descrever imagens dispostas em variados
suportes (fotografias, pinturas, objetos, esculturas,
cenas cotidianas, gravuras e obras de artistas).
 Criar situações cênicas em jogos de faz de
conta.
 Dialogar com crianças de diferentes idades e
adultos, expressando seus desejos, necessidades,
sentimentos e opiniões.
 Participar de narração de fatos em sequência
temporal e causal.
 Reconhecer o próprio desenho e o desenho dos
colegas.
 Compreender que livros e outros impressos têm
autor, ilustrador e capa.
 Vivenciar procedimentos de leitura de textos
literários e não literários, apoiando-se em
modelos de outras pessoas, mesmo não lendo de
forma convencional.
 Representar, por meio do grafismo (desenho), as
histórias ouvidas.
 Reconhecer a importância dos meios de
comunicação entre humanos no decorrer da
história.
Escuta, fala, pensamento e imaginação:

 Registrar ideias e sentimentos por meio do
desenho, comunicando experiências de lugares,
pessoas e objetos.
 Experimentar diferentes posições espaciais e
corporais (sentado, em pé, deitado de bruços,
entre outras) para desenhar.
 Identificar, de forma paulatina, o alfabeto,
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principalmente quando associado a um nome
familiar.
 Experimentar diferentes materiais que riscam
(giz de cera, tinta guache, cola colorida, carvão)
para expressar sentimentos e ideias que são
elementos culturais (processo do grafismo).
 Experimentar a expressão gráfica por meio da
escrita espontânea, visando ao desenvolvimento
de movimentos manuais, na perspectiva do
aprendizado futuro da escrita.
 Manusear letras de diferentes cores e texturas,
tamanhos e formatos.
 Identificar situações de cuidado de plantas e
animais nos espaços da instituição e fora dela.
 Identificar e marcar a passagem do tempo,
destacando

datas

importantes

e

eventos

(aniversários, festas, passeios, estações do ano
etc.) por meio de calendário e relógio.
 Manipular e identificar formas geométricas no
cotidiano, por meio de observação e manipulação
de objetos, livros e elementos da natureza.
 Observar, relatar e descrever incidentes do
cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento,
chuva etc.).
 Realizar seriação de objetos, posicionando-os
do menor para o maior, do mais alto para o mais
baixo, do mais largo para o menos largo e viceversa.
Espaços,

tempos,

transformações:

quantidades,

relações

e

 Identificar e reproduzir trajetos com dados
predeterminados, por meio de brincadeiras e
jogos.


Participar

de

experimentos,

observações,

pesquisas e outros procedimentos científicos para
ampliação dos conhecimentos e vocabulário.
 Conhecer os ciclos de vida de plantas, animais e
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seres humanos.
 Identificar, nomear e localizar os espaços da
instituição de Educação Infantil.
 Explorar maquetes, mapas e globos.
 Observar a vegetação nativa e as transformações
que ocorrem a partir de construções na cidade ou
no campo.

3° Bimestre
Campos de experiências
 Reconhecer sua sexualidade, percebendo que
existem diferenças físicas e comportamentais
entre as pessoas, e iniciar a formação de sua
imagem corporal.
 Perceber sua imagem no espelho e em
diferentes fotografias.
O eu, o outro e o nós:

 Identificar diferentes profissões existentes na
sociedade, incluindo o trabalho no campo, e
reconhecer sua importância na coletividade.
 Experimentar, nas relações, o sentimento de
justiça e respeito à diversidade.
 Participar de brincadeiras da cultura infantil, de
acordo com as regras estabelecidas (brincar de
pega-pega, correndo pelos espaços na tentativa de
fugir e não ser alcançado, entre outras).
 Ampliar as próprias conquistas corporais e
perceber as conquistas corporais dos colegas.
 Participar e criar situações que envolvam
movimentos com outras crianças e com adultos.
 Conhecer e participar de danças folclóricas
(quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras
cantadas etc.).


Participar

e

compartilhar

situações

que

exercitem os músculos da face por meio de
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brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer caretas
diversas; assoprar apitos, línguas de sogra, penas,
chama de vela, balão de ar; mastigação; imitar os
sons produzidos pelos animais; fazer bolhas de
sabão; jogar beijos etc.).
Corpo, gestos e movimentos:

 Participar e reconhecer diversas manifestações
culturais, como brincadeiras, brincadeiras de
roda,

jogos,

danças,

festejos

e

canções

tradicionais (pipa, cantigas de roda, pega-pega,
cabra-cega, barra-manteiga, corda, pião, ciranda,
escondeesconde, elástico, bambolê etc.) e demais
manifestações que digam respeito às tradições
culturais de sua comunidade e de outras.
 Participar e perceber os processos simbólicos,
por meio da dramatização de histórias, músicas,
entre outros, tendo o corpo como protagonista.


Participar

de

circuitos

que

envolvam

habilidades de locomoção: arrastar, andar para
frente, andar de costas.
 Reconhecer as brincadeiras, jogos, gestos,
regras e outras formas de brincar.
 Realizar atividades de locomoção (andar, correr,
saltar, trotar etc.), de variadas formas (rápido,
devagar, câmera lenta).


Ampliar

gradativamente

as

habilidades

locomotoras de caminhar, correr, saltar, saltitar,
pular, escorregar, rolar etc., visando à orientação
espacial

e

à

lateralidade,

por

meio

de

brincadeiras, jogos, ginásticas, danças etc.
 Reconhecer o repertório de jogos, brincadeiras,
brinquedos, festejos, histórias e modos de vida
das crianças, característicos de diferentes culturas
e da tradição cultural de sua comunidade.
 Valorizar produções artísticas individuais e
coletivas no âmbito das linguagens artísticas.
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 Interagir com produções artísticas individuais e
coletivas, desenvolvendo a dimensão estética da
arte.
 Explorar diferentes fontes sonoras: o corpo
(voz/canto,

estalos,

onomatopeias,

dentre

passos,
outros);

palmas,
a

natureza

(sementes, madeira, folhas, cascas, pedras de
diferentes formas e tamanhos, dentre outros); o
objetos cotidianos e materiais reutilizáveis (caixas
de papelão, embalagens plásticas, sacos de papel,
potes de plástico, panelas, colher de pau, madeira,
garrafas,

vidros,

tampas,

tampinhas,

dentre

outros).
Traços, sons, cores e formas:

 Escutar atentamente, em mídias, apresentações
ou concertos, estilos e gêneros musicais (música
folclórica, erudita, popular, dentre outros) do
contexto da criança, seja familiar, comunitário
e/ou da instituição educacional.
 Desenvolver noções de som e silêncio
utilizando a pesquisa sonora com instrumentos
musicais convencionais e objetos sonoros.
 Cantar músicas explorando a intensidade do
som (forte/fraco) e perceber a intensidade por
meio da vibração, tateando caixas de som durante
a execução de músicas.
 Observar diversas imagens/cenas/obras por
meio de fotografias, pinturas, objetos, esculturas,
cenas cotidianas, gravuras e obras de artistas.
 Criar livremente figuras humanas, de animais e
de objetos por meio de desenhos, pinturas,
colagens e modelagens.


Pesquisar

e

colecionar

(com

a

família/responsáveis) imagens narrativas para
confecção de álbuns de história de vida.
 Ativar a imagem mental de objetos e imagens
reais, por meio da observação, memória e
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imaginação.
 Experimentar e vivenciar movimentos corporais
por meio de vários tipos de sons e músicas de
diversos estilos e culturas.
 Vivenciar brincadeiras dançadas como as
cirandas, rodas e outras possibilidades da cultura
popular.
 Participar e interagir em brincadeiras de faz de
conta, de modo a vivenciar diferentes papéis
sociais.
 Relatar experiências e fatos acontecidos,
histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais
assistidos etc.


Manusear

diferentes

portadores

textuais,

demostrando reconhecer seus usos sociais.
 Perceber e utilizar diferentes formas de
expressão para se comunicar (sorriso, choro,
beijo, balanço da cabeça negativa ou afirmativa
etc.).
 Vivenciar exposição de ideias e fatos com
auxílio de adultos e utilização de recursos como
Escuta, fala, pensamento e imaginação:

ilustrações, objetos etc.
 Reconhecer o próprio nome e o nome dos
colegas.
 Manusear rótulos e embalagens no cotidiano, a
fim de perceber suas funções e diferenças.
 Vivenciar e respeitar brincadeiras de diferentes
culturas.
 Perceber a leitura/escrita como uma prática para
mudança de ação (placas de sinalização, avisos,
instruções, cartazes de rua etc.).
 Participar da recitação de parlendas, adivinhas,
canções, poemas e trava-línguas.
 Conhecer e respeitar as regras sociais de
diferentes povos.
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 Realizar estimativas de medições: comprimento,
volume, capacidade.
 Realizar experimentos de conservação de
quantidade.


Expressar

medidas

(peso,

altura

etc.),

elaborando gráficos básicos com orientação do
professor.
 Conhecer ações relacionadas ao consumo
Espaços,

tempos,

transformações:

quantidades,

relações

e

sustentável (economia de matéria prima, água,
energia) e atitudes como reduzir, reciclar e
reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado com
o meio ambiente.
 Compreender a importância da conservação, do
uso racional e do reaproveitamento de objetos
utilizados individual e coletivamente.
 Reconhecer, por meio dos sentidos, as
características

dos

elementos

naturais,

dos

materiais e do ambiente: quente, frio, liso, áspero,
grosso, fino, doce, salgado, amargo, azedo, fortes
e fracos etc.

4° Bimestre
Campos de experiências
 Conhecer as histórias e culturas africana,
indígena e europeia como originárias da cultura
brasileira, valorizando suas peculiaridades.
 Experimentar sabores, sons, ritmos, hábitos e
histórias das comunidades brasileiras (zonas rural
e urbana, povos indígenas).
 Identificar os meios de transporte e alguns
O eu, o outro e o nós:

sinais de trânsito, bem como ações de segurança
(uso da cadeirinha, cinto de segurança, faixa de
pedestre).
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 Demonstrar progressiva independência no
cuidado do seu corpo.
 Movimentar o corpo de diversas maneiras em
espaços amplos e de circulação livre.
 Participar e ampliar os movimentos pela
utilização de diferentes modalidades de dança.
 Perceber a diferença do ritmo respiratório e dos
batimentos cardíacos durante as atividades ativas
e tranquilas, visando ao desempenho eficaz nas
ações e tendo como base os sinais do corpo
 Participar de brincadeiras de faz de conta,
expressando diferentes papéis sociais por meio do
próprio corpo.
 Perceber a linguagem não verbal, fazendo uso
da imitação, invenção e reinvenção dos elementos
do mundo que a cerca por meio do corpo.
Corpo, gestos e movimentos:

 Participar de brincadeiras com objetos de
diferentes tamanhos, formas, texturas e pesos
(pneus, latas, caixas de papelão, copos plásticos,
bastões de madeira, bolas de meia, sacos de
estopa, pedaços de espuma, isopor, EVA etc.).
 Participar de atividades que envolvam materiais
diversos e de variados tamanhos para desenvolver
a coordenação motora fina que envolva ações de
rasgar, dobrar e amassar vários tipos de papéis,
empilhar,

encaixar,

pinçar,

recortar,

colar,

modelar com massa ou argila, montar quebracabeças, manipular grãos diversos etc.
Segurar o prato e talher para alimentar-se com
autonomia e realizar a prática do autosservimento
com a orientação do adulto.
 Confeccionar instrumentos e objetos sonoros
com materiais reaproveitáveis, explorando suas
sonoridades (chocalhos com vasilhames e grãos,
clavas com pedaços de cabo de vassoura,
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tambores com potes e caixas diversos, dentre
outros).
 Explorar sonoridades de instrumentos musicais
convencionais,
xilofones,

tais

teclados,

como:

tambores,

coquinhos,

sinos,

triângulos,

pauzinhos (clavas), brinquedos e objetos que
emitam sons variados.
 Cantar músicas explorando a altura dos sons
(agudo/grave).
Traços, sons, cores e formas:



Expressar

graficamente

diversos

sons,

utilizando registro espontâneo por meio de
grafismo, colagem, pintura, dentre outros.
 Observar figuras humanas, de animais e objetos,
para perceber forma e volume exercitando a
percepção

visual,

raciocínio,

atenção

e

imaginação.
 Participar da elaboração de cenários, figurino e
maquiagem em situações de dramatização de
histórias conhecidas ou inventadas pelo grupo.
 Interagir com crianças de diferentes idades,
utilizando brinquedos de materiais alternativos.

Escuta, fala, pensamento e imaginação:

 Desenvolver, paulatinamente, as habilidades
básicas necessárias à produção e emissão correta
de fonemas, expressando-se e reproduzindo
mensagens verbais com gradativa clareza e
fluência.


Participar

compreendendo

de

situações

comunicativas,

a

existência

de

diferentes

assuntos.
 Desenvolver a autoexpressão nas brincadeiras
de faz de conta, lançando mão da imaginação e
memória.
 Perceber e imitar o ritmo e a entonação da
leitura de textos (palavras e frases) realizada pelo
adulto para melhor compreensão dos sentidos.
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 Diferenciar letras de números e desenhos, entre
outros sinais gráficos.
 Perceber a relação entre grafema/fonema do
próprio nome e de palavras de uso cotidiano.
 Compreender a função social do dinheiro, de
forma lúdica, em situações de vivência e
manipulação (dinheiro de brinquedo) para a
descoberta de que as cédulas e moedas têm
valores e que são utilizadas na aquisição de
produtos e serviços.
 Identificar e nomear os números, diferenciandoos de outras marcas gráficas.
 Utilizar linguagem oral e pictórica para
comunicar ideias matemáticas.
 Desenvolver estratégias pessoais para resolução
de situações-problema e estimular o raciocínio
lógico.
 Levantar hipóteses a respeito dos processos de
Espaços,

tempos,

quantidades,

relações

transformações:

e

transformação das propriedades dos objetos (som,
odor,

mudanças

de

forma

ou

tamanho,

consistência, temperatura, luzes etc.)
 Observar e participar de ações que envolvam
separação de materiais recicláveis e reutilizáveis.
 Identificar os seres vivos a partir da observação
de

suas

características

físicas,

tipo

de

alimentação, habitat, modos de locomoção e sua
relação com o ambiente e outros seres vivos.
 Identificar fenômenos da natureza e sua
influência nas ações humanas (construção de
abrigos para proteção da chuva, construção de
para-raios, bocas de lobo).

17. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA
PEDAGÓGICA.
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No inicio do ano letivo, foi realizada pesquisa socioeconomica durante a reunião de pais
informativa, através de questionários respondidos por eles, foi feita a coleta e análise de dados
visando promover estratégias e ações para uma educação de qualidade. A elaboração desses
questionários e sua tabulação favoreceu a instituição ao traçar um perfil preciso das famílias
atendidas, exemplificando suas características étnicas, profissionais, sociais e educacionais e
dessa forma colocar em movimento as temáticas propostas, destinar estudo das concepções
teóricas que norteiam as práticas pedagógicas da escola, bem como assuntos de relevância para
a realização de um trabalho de qualidade.
Ao traçar as habilidades e disponibilidades dos pais ou responsáveis e ao estreitar laços
entre escola e família a proposta é atuar no ensino-aprendizagem dos alunos do CEPI Araçámirim através das temáticas sazonais semanalmente e com a entrega de incentivos a cada final
de semana, porém paralelamente são desenvolvidos outros projetos internos da escola de forma
lúdica, envolvendo brindadeiras e informações que foram atualizadas coletivamente após a
opinião da comunidade escolar, a participação de todos os funcionários (professores,
monitores, nutricionista, coordenadora, diretora) buscando envolver os campos de experiências
para o desenvolvimento das crianças conforme o curriculo em movimento atualizado e assim
astimular os alunos de forma lúdica com um cuidado diferenciado ao abordar determinados
temas que são de extrema importância para a criança e sua formação cultural de cunho social e
preparar para a vivência o cidadão no futuro.
A prática semanal de cada temática e os projetos aplicados, seja individual para progresso
das crianças nas turmas ou por sua vez interdisciplinares para a participação coletiva, vem
como estratégia de melhoria nos resultados ao bom desempenho da escola e motivação na
frequência dos alunos, assim como a participação dos pais ou responsáveis através do
envolvimento e compromisso nas realizações das culminâncias propostas.

PLANO DE AÇÃO
OBJETIVOS

AÇÕES

METAS

INDICADORES

RESPONSÁVEIS

PRAZOS

RECURSOS
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Promover
condições de
desenvolviment
o integral da
criança nos
aspectos físico,
psicológico e
social
contemplando a
integração da
família e escola.

Valorizar

sua

própria
identidade e ao
mesmo

tempo

respeitar

e

reconhecer

as

diferenças entre
si e os outros ao
descobrir

e

conhecer
progressivamen
te

seus

potenciais

e

limites
identificando
possibilidades
ao

agir

acordo

de
com

elas.
Ampliar

Proporcionar
o
fortalecimento
das crianças
nos
seus
grupos e o
respeito aos
demais
que
elas diferem.
Ampliar
espaços
de
aprendizagens
, brincadeiras
e interações
para
o
trabalho
de
produção
individual e
coletiva.

Proporcionar
vivências em
que
experimentem
o falar e o
ouvir, o pensar
e o imaginar.
Favorecer
interações
com
a
natureza
e
sociedade, arte
e cultura.

Professoras
Monitoras

No decorrer
do ano
letivo.

Referenciais
bibliográficos;
Proposta

Alunos e pais.

Pedagógica
escola;

Ata de reuniões;
Materiais
pedagógicos,
entre outros.

Favorecer
interações
com
a
natureza
e
sociedade,
arte e cultura

as

relações sociais
através

dos

vínculos
afetivos
troca

de
com

o

fortalecendo

a

outro,
autoestima
estimular

ao
a

comunicação e
respeitar ações
de cooperação,
solidariedade e
partilha.
Apresentar

as

diferentes
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formas

de

linguagens
artísticas

e

culturais como
a música e a
dança

através

dos movimentos
expressando
emoções,
sentimentos,
pensamentos,
desejos

e

necessidades na
construção

de

significados

e

valorizando

a

diversidade.
Incentivar

a

adquirir
experiências por
meio

da

intensidade dos
sons e ritmos,
descobrindo
ações

variadas

de traços, cores
e formas.
Aprender
forma

de
lúdica

com
brincadeiras,
cantigas, leitura,
jogos, desafios,
rodas

de

conversas entre
outras
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possibilidades.
Permitir

a

construção das
noções

de

espaço

em

situações
estatísticas,
observando

e

explorando

o

ambiente
está

que

inserido,

valorizando
atitudes

e

contribuições
para

sua

conservação.

PLANO DE AÇÃO DA COORDENADORA PEDAGÓGICA
OBJETIVOS

AÇÕES

METAS

INDICADORES

RESPONSÁVEIS

PRAZOS

RECURSOS

Participar

Organizar

Traçar paralelo

Garantir

Coordenadora

No

Referenciais

entre teoria e

registros da área

Pedagógica;

decorrer do

bibliográficos;

pedagógica

ano letivo

Proposta

do

Projeto escolar

reuniões

da

Unidade,

pais e mestres

prática

para

aos

interpretando a

garantir

um

trabalho

continuidades ao

educacional

processo

de
do

junto
docentes,

as

organização

atividades

de

didática

de

os

da

dando

Equipe gestora;

planejamento

escola para a

significativo,

construção

curricular,

comunidade

possibilitando e

conhecimento, ás

observando as

Planejar

e

criando

atividades

diferentes

organizar

de

propostas.

no

cotidiano,

formação

forma criativa

situações

permanente

Articulando as

reuniões

de

didáticas

conjuntamente

coordenação os

;

campos

Elaborar

a

programação

de

experiências;
Garantir

a

que

escola;
Professoras;

Monitoras;

de

Materiais

entre outros.
de

Todos os membros

forneçam

planejamento do

escolar.

condições para

arranjo físico e

os

racional

conhecerem,

de

pedagógicos,

da

se

Ata
reuniões;

professores e ao

alunos

Pedagógica da

comunidade

dos

ambientes
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das atividades

efetivação das

desenvolverem

especiais;

a

diretrizes

suas

Orientar

desenvolvidas,

pedagógicas

habilidades

e

efetivação

assegurando a

estabelecidas

resignarem

a

diretrizes

sua articulação

na

novos

pedagógicas

com as demais

Pedagógica, no

conhecimentos

estabelecidas

programações

âmbito

e sentimentos;

Proposta

de

unidade

Propor técnicas

Pedagógica,

no

escolar.

e

âmbito

da

procedimentos,

unidade escolar;

selecionar

Garantir

serem

apoio

educacional;

Proposta

da

Estabelecer
elos

entre

o

e

a
das

na

a

corpo docente

oferecer

circulação

de

e

direção

materiais

informações

de

escolar, pais e

didáticos

alunos.

professores,

corretas

organizando

pertinentes

aos

atividades

forma

e

célere

e

aos

docentes;

propondo
sistemática
avaliação

de
nas

áreas

de

conhecimento.

PLANO DE AÇÃO DAS PROFESSORAS
OBJETIVOS

AÇÕES

METAS

RESPONSÁVEIS

Administrar

Professoras;

Organizar,

Oferecer

Envolver

planejar e dirigir

atendimento

alunos

em

heterogeneidade

situações

educacional

de

atividades

de

no

qualidade

as

pesquisa,

em

uma turma;

projetos

de

de

aprendizagem;

crianças;
Transmitir

os

conteúdos

a

conhecimento;
Compartilhar

serem ensinados

saberes

de acordo com os

experiências;

campos
experiências

de
e

os

INDICADORES

Favorecer

âmbito

de

No

Materiais

decorrer do

pedagógicos,

ano letivo.

entre outros;

Abrir e ampliar
gestão

da

Administrar

classe para um

situações-

espaço

problema

vasto;

ajustadas

Monitoras.

RECURSOS

Referenciais

a
e

a

PRAZOS

mais

ao
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eixos
integradores

do

Currículo

em

Movimento

do

DF.

vivências, inovar

nível

e criar a cultura

possibilidades

Desenvolver

dos alunos.

cooperação

Incorporar
bens

e

às

os

entre os alunos e

culturais

produzidos

a

certas

pela

formas

simples

humanidade;

de

ensino mútuo.

Construir

e

planejar
atividades lúdicas
e criativas.

PLANO DE AÇÃO DAS MONITORAS
OBJETIVOS

AÇÕES

Reconhecer e adotar a

Participar dos

Acompanhar

indissociabilidade do

momentos de

orientações

educar e do brincar e

planejamento,

executar

interagir

orientado pelo

atividades

atividades

coordenador

propostas

pela

suas

desenvolvidas;

pedagógico,

direção,

pela

observações,

atentando para

coordenação e pela

sobre

(a)

manter

professora;

desempenho

bibliográfi

professor(a) em todas

relação

das

cos.

as

atividades

adulto/criança;

Participar

dos

propostas às crianças;

Acompanhar e

momentos

de

supervisionar

planejamento,

as crianças no

orientado

parque,

no

coordenador

subsidiar

pátio,

em

pedagógico,

elaboração de

atividades

de

atentando

nas

Auxiliar

o

Conhecer

e

implementar,

sob

orientação

da

professora,

o

METAS

a

INDICADORES

as

Fornecer

e

professor

as

informações,
baseadas

sob

fim

para

registros

relação

processo

manter

pedagógico;

de

adulto/criança;

educativo

eventuais

Propiciar atividades

global

passeios;

lúdicas

criança;

para

as

em

Materiais

decorrer

pedagógic

do

os,

ano

letivo.

sua
a
de
a

do

da

Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576
Página 130 de 191

entre

outros;

Referencia

em atividades

psicomotricida
em

Professoras

RECURSOS

No

crianças

planejamento

e

a

Monitoras;

PRAZOS

o

supervisão,
pelo

ao

RESPONSÁVEIS

is
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Organizar

a

crianças

que

mochila/sacola

acordam no horário

Participar

de

das

de

reuniões

e

crianças,

repouso,

tais

acondicionand

como:

o

histórias, distribuir

formação

massinha

de

propostos pela

sacos plásticos

modelar

ou

Instituição,

e,

brinquedos e etc,

as

roupas

usadas

em

quando

necessário,
enxaguar
peças

contar

cursos

de

bem como os
oferecidos

as

pela Secretaria

para

de Estado de

retirada

de

Educação

fezes

ou

Distrito

outros;

do

Federal.

Acompanhar,
orientar
apoiar

e
as

crianças

nos

horários

das

refeições;

Realizar

os

procedimentos
necessários

à

higiene

das

crianças

tais

como: uso do
sanitário,
escovar

os

dentes, banho
e

troca

de

fraldas,
colocar peças
de vestuários e
calçados,
asseio capilar,
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dentre outros,
de

modo

a

oportunizar às
crianças

sua

progressiva
autonomia.

PLANO DE AÇÃO DA SECRETÁRIA ESCOLAR
OBJETIVOS

AÇÕES

METAS

Gerenciar

os

Qualidade

processos

de

presteza

de

atendimento

responsáveis e a

direcionar

feito.

comunidade em

quanto

geral.

assuntos

Manter

Cumprimento

relacionado

documento

às normas e às

Matrícula

e

transferência dos

e

INDICADORES

no

alunos;
Conservar

o

Regimento

Satisfação
pais

dos
e/ou

Secretária

PRAZOS

RECURSOS

Período

Ambiente

de

com recursos

Matricula

físicos

s/Renova

adequados

ção e no

organizado.

decorrer

Conheciment

Secretaria

do

o das leis da

Escolar.

letivo.

Oferecer

Do

mês

Básica.

dúvidas

e

aos

à

ano

e

atualizado

e

diretrizes

Escolar;

acessível

a

escola.

Arquivo Escolar

comunidade

Execução

do

visibilidade às

de

Maio

Recurso

organizado.

escolar.

trabalho

em

concepções

ao mês de

humano

Arquivo Escolar

Ficha com todos

tempo hábil e

pedagógicas.

Agosto de

provido

organizado.

os

com qualidade.

Garantir

cada ano.

conhecimento

Livros Atas para

alunos e dos seus

Exercer

segurança,

relatar a prática

responsáveis

ação

facilidade

escolar

mantidos

centralizadora e

acesso

ordem alfabética.

abrangente

sigilo

avaliação.

Relatar todos os

mesmo tempo.

profissional.

Diário de Classe.

acontecimentos

Meio

Relacionar-se

EDUCACENSO

ocorridos

comprovar

processo

e

o
de

dados

dos

por

em

da

Esclarecer

RESPONSÁVEIS

uma

ao

de
a

de

e

o

com todos os

participação

demais setores

sem rasuras.

ativa do aluno

envolvidos no

a

na escola.

processo

presença, faltas e

Participar

faltas justificadas

melhorias para

na vida escolar

de

à Educação.

Segurança para

cada

aluno

diariamente, bem

das

pedagógico

constar

e

o
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de

e

livros próprios e

Registrar

Educação

organização.
Livros.
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como conteúdos

desempenho

e

dos alunos.

informações

complementares.

Colaborar

Preencher

prestar

as

informações
dentro

e

informações
do

para os dados

Sistema

estatísticos do

Educacenso,

no

Ministério

período

da

Educação.

estabelecido, no
ano

letivo

vigente.

PLANO DE AÇÃO DA NUTRICIONISTA
OBJETIVOS

Adequação

AÇÕES

dos

Orientar

locais de preparo e

supervisionar

armazenamento de

manipuladores,

alimento.

adequar

Compra

e

armazenamento.
Elaboração

do

METAS

e

os

Limpeza

e

cozinha,

do

equipament

Controle

ambientes,

as legislações

compra

Nutricionista

instalações,

da ANVISA.

(pedido

Coordenadora

Uma

Professoras

vez por s.
Planejame
semana

e

Planejar

de

de cozinha.

o semanal).

supervisionar

das preparações.

aceitação do

orientar

nutricional.

decorrer

de acordo com

os

Planejar,

Avaliação

Estoque,

Auxiliares

Acompanhamento

experimental).

No

do ambiente.

Avaliação a

(cozinha

Nutricionista

organizados

cardápio,

nutricional

RECURSOS

Cozinheira

utensílios.

educação

PRAZOS

organização

cardápio.

Atividade

RESPONSÁVEIS

locais limpos e

equipamentos

os

Manter

INDICADORES

Monitoras.
Duas vezes ao ano

ano

letivo.

utensílios,

no

no decorrer do
e a compra e
decorrer
cardápio
de supervisionar a
ano letivo.
recebimento ofertado
do ano
e
aquisição
e e avaliar as
letivo.
supervisionar
armazenamentos condições
e controlar o
dos
produtos dos
desperdício.
alimentícios
alimentos.
Avaliação a
bem como a Calcular as
aceitação do
quantidade a ser necessidades
cardápio
utilizada.
nutricionais
ofertado
e
Planejar
os dos alunos
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os,

treinamento

nto,
Assessoria
dos locais
de compra,
gestão
financeira.
Planejame
nto, gestão
financeira,
conhecime
nto

do
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cardápios

bem

como supervisionar

semanais

de analisar

acordo com as individualme
necessidades

e controlar o

alvo,

desperdício.

conhecime

e nte cada caso Avaliar

restrições

de

alimentares.

alimentar

e a

critérios

das

acompanha

no cardápio.

práticas

diariamente

os Treinamento
das de

refeições,

funcionários,

verificando

as acompanham

boas práticas de ento durante
manipulação.

a
manipulação

alimentares

de alimentos.
tendo

Realização de

como base o guia

atividades

alimentar

educação

da

de

população

alimentar

brasileira.

nutricional

e

Avaliar o estado

como cozinha

nutricional

experimental,

dos

alunos de acordo

aulas

com a idade.

nutrição,

boas
de

nto

de

refeições
adequadas,
matérias
primas

alimentação.

regionais.

Observar

Treinamen

a

aceitação por

to

novos

funcionári

alimentos
melhora

Promover hábitos

saudáveis

o

restrição manipulador

Supervisionar e adequá-las

preparos

público

e
das

escolhas

os,
conhecime
nto de boas

alimentares.

práticas de

Seguir
critérios

de

de

fabricação.

avaliação

Conhecime

estipulados

nto

pela

educação

Organização

nutricional,

mundial

de

saúde (OMS).

de

de

receitas
divertidas e
saudáveis.
Dados

teatro

e

antropométr

musicas.

icos,

Realização da

balança, fita

avaliação com

métrica.

dados de peso
e altura dos
alunos

e

diagnosticar o
estado
nutricional.
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PLANO DE AÇÃO DA LIMPEZA
OBJETIVOS

Zelar

AÇÕES

pela

Realizar

e

limpeza

limpeza

METAS

a

e

Manter

a

INDICADORES

RESPONSÁVEIS

PRAZOS

RECURSOS

Garantir

Auxiliares

No

Produtos

de

decorrer

limpeza

e

do

higiene;

a

organização e

manutenção e

limpeza

higiene

organização da

completa

dos

unidade escolar.

organizar salas

ambientes da

ambiente

de aula, salas

escola.

escolar.

de

Limpeza.

do

ano

letivo.
Pano

para

administrativas,

limpar o chão,

incluindo

flanela, balde,

portas, janelas,

rodo,

móveis,

vassoura,

banheiros,

esponja entre

pátio;

outros.

Retirar o lixo de

Máquina

salas, banheiros,

lavar;

e

áreas

de

de

convivência;

Lavagem

Secadora.

dos

lençóis, toalhas,
ueiros

e

cobertores.

PLANO DE AÇÃO DO PORTEIRO
OBJETIVOS

AÇÕES

Zelar

Tratar
crianças,

pela

METAS

INDICADORES

RESPONSÁVEIS

PRAZOS

RECURSOS

as

Auxiliar,

Desempenhar

Porteiro;

No decorrer

Chaves

os

quando

outras atribuições

do

portas;

segurança

do

ambiente

e

pais

permitir

a

responsáveis,

autorizado, os

entrada

de

com respeito e

demais

gentileza;

colegas,

pessoas
autorizadas;

e

solicitado

mesmo
em

e

pertinentes

ao

Equipe gestora;

ano

letivo.

cargo;

Controle
Portão;

Manter
que

serviço

serviço

permanente

Professoras;

de

portaria e exercer

Rastelo;
Monitoras;
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Recepcionar as

que não seja o

a

pessoas

de portaria;

controle de entrada

materiais

e

vigilância

e

e saída da escola.

recebidos.

18. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL
Atividade: Avaliação antropométrica semestral.
Período: 1° semestre de 2019 (março e abril)
Publico alvo: berçários I e II, maternal I A B, C, e maternal II A, B, C e D
Responsável: Nutricionista - Alinne Moreira Machado

Objetivo: Fazer um acompanhamento nutricional dos alunos matriculados na escola, avaliando
parâmetros antropométricos como peso e altura sendo classificado o estado nutricional bem
como a intervenção em casos de risco nutricional.

Metodologia: A avaliação será realizada pela nutricionista com o auxilio das professoras e
monitoras para realização da pesagem e aferição da altura, esses parâmetros serão avaliados e
classificados para obtenção do diagnóstico nutricional. Logo após, enviado aos pais ou
responsáveis um relatório com os dados coletados e diagnósticos. Em casos de risco nutricional
as crianças serão acompanhas pela nutricionista e os pais serão chamados para reunião na
escola, para que juntos possam melhorar o estado nutricional da criança.

Cronograma das avaliações:
21/03- Berçários 1 e 2
22/03- Maternal 1 A e Maternal 1B
28/03- Maternal 1C e Maternal 2 A
29/03- Maternal 2 B e Maternal 2 C
04/04- Maternal 2 D
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RESULTADO
Após as avaliações os diagnósticos foram: baixo peso, risco de baixo peso, peso
adequado, sobrepeso e obesidade. De um total de 150 alunos matriculados 103 (68%) foram
diagnosticados com estado nutricional adequado, 33 (22%) alunos com estado nutricional em
sobrepeso, 8 (5%) alunos classificados com obesidade e 6 (4%) alunos com risco de baixo.
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18.1 PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL
Apresentação: Crianças em idade da creche, pré-escola e escola, devem está em
constante aprendizagem, e aprender sobre uma alimentação saudável e adequada desde
pequenos, ajuda no desenvolvimento de bons hábitos alimentares é futuros adultos saudáveis.
O projeto Cozinha Experimental do CEPI Araçá-mirim tem como objetivo a melhoria
da aceitação dos alunos por alimentos saudáveis que são ofertados diariamente, formação de
bons hábitos alimentares, educação nutricional, a adaptação do paladar bem como o
conhecimento de receitas saudáveis e divertidas.

Objetivo: A cozinha experimental do ano de 2019 tem o proposito de melhorar aceitação da
alimentação ofertadas no dia a dia da creche além ensinar aos alunos sobre uma boa
alimentação.

Publico alvo: berçários 1 e 2, maternais 1 A B, C, e maternais 2 A, B, C, D
Responsável: Nutricionista Alinne Moreira Machado
Metodologia: O projeto Cozinha experimental é realizado uma vez ao mês sendo elaboradas
atividades de educação nutricional bem como, realização de receitas saudáveis onde as crianças
são incentivadas a conhecer e experimentar os alimentos e também ajudar no preparo. As
atividades são realizadas separadamente de acordo com as idades de cada turma.

19. ACOMPANHAMENTO E

AVALIAÇÃO

DA PROPOSTA

PEDAGÓGICA
Acompanhar e avaliar o Projeto Pedagógico é necessário para compreender a realidade
escolar vivida na escola, porém deve ser feita de forma crítica para nortear a construção de
alternativas e ações que tornem o trabalho dinâmico, na busca do bem estar de todos e na
qualidade do serviço prestado aos alunos, aos seus pais ou responsáveis e demais comunidade
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escolar em conformidade à organização administrativa e pedagógica envolvidas no processo
educativo de aprendizagem e desenvolvimento.

19.1 AVALIAÇÃO COLETIVA
Coletivamente a avaliação do Projeto Pedagógico deve envolver as famílias, os alunos,
os gestores, os professores, os monitores, a nutricionista, o porteiro, a cozinheira, auxiliares de
cozinha e de limpeza para reavaliar sobre as práticas de atuação adotadas e feita de forma
constante pela instituição, seja durante as reuniões informativas programadas por meio de
questionário avaliativo ou por meio de reuniões individuais registradas em relatório e assim
compartilhar experiências de procedimento da realização das atividades propostas e refletir
sobre os resultados alcançados com a aprendizagem dos alunos.

19.2 PERIODICIDADE
De forma contínua a avaliação do desenvolvimento deve ser gradativa e em nossa
escola é realizada por meio de registro e assinatura em ata de presença, onde o educador relata
todo seu parecer referente à prática e ao desenvolvimento, os pais e responsáveis
complementam semestralmente em reunião destinada aos pais e essa avaliação acontece de
acordo com data prevista no calendário escolar ou ainda por meio de reuniões individuais
previamente agendadas com funcionários da gestão pedagógica.

19.3 PROCEDIMENTO E REGISTRO
Todos os procedimentos que são realizados na escola são detalhados por meio de um guia
informativo e direcionador, onde as contribuições, campos de experiências, rotina e temática
são registradas, qualquer alteração das mesmas, surgidas no decorrer do ano letivo, serão
citados em reunião e somente alteradas após reunião coletiva com o corpo pedagógico e
registradas em ata, para reorganizar o trabalho escolar, tanto administrativo quanto pedagógico
e demais demandas e sempre que necessário, deve contar com a participação de toda
comunidade escolar.

20. PROJETOS ESPECÍFICOS
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Oferecer para as crianças que frequentam essa escola um lugar de acesso e
oportunidades para compartilhar saberes, garantir autonomia e cidadania através de ações
pedagógicas, criando e recriando experiências para vivência, inovação e cultura, além de
valorizar sua própria identidade, assim reconhecer e valorizar as diferenças dos outros, bem
como desenvolver valores morais em busca do respeito e da formação de um cidadão de bem e
integro que cumpra com seus direitos e deveres dentro da sociedade, conforme a LDB (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional) intensificando o desenvolvimento integral da criança
frequente na educação infantil como complemento à ação das famílias e da comunidade onde
estão inseridos e assim possibilitar sua emancipação para seu crescimento viabilizando
experiências que envolvam aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, além de ser
oportunidade única para os pais ou responsáveis que não possuem nenhuma pessoa de
confiança ou familiares que cuidem dos filhos dificultando atuação dos mesmos no mercado de
trabalho para o próprio sustento.

20.1 PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS NO ANO DE 2019.
Projeto Adaptação:

Acolhimento é feito com amor!

Sobradinho – DF, novembro de 2018
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Justificativa:
Permitir o desenvolvimento através do primeiro contato com a instituição que oferta a
educação infantil conscientizando as crianças que é um lugar privilegiado, com acesso a
oportunidades de estabelecer vínculos afetivos, compartilhar saberes, reorganizar e recriar
experiências, favorecer vivências, inovar e criar cultura dentro de uma convivência diferente da
familiar. O presente projeto tem como foco estabelecer vínculo entre todos os envolvidos, ou
seja, os alunos que estão chegando à escola, aos que já frequentam, todo corpo pedagógico,
administrativo e até mesmo aos pais que muitas vezes se sentem inseguros e ansiosos durante
este período.

Objetivo geral:
Reconhecer a escola como espaço aberto para seu desenvolvimento integral, ampliando seus
conhecimentos já trazidos de casa estabelecendo uma relação de confiança recíproca entre
professores, crianças e famílias.

Objetivo específico:
* Acolher de forma afetiva, cuidadosa e atenciosa todos os alunos da escola.
* Apresentar atividades planejadas priorizando o brincar, buscando despertar a curiosidade e
momentos de interação.
* Estabelecer vínculo de confiança e respeito através do afeto entre professor e aluno.
* Cuidar e educar com muita atenção nos primeiros dias de contato da criança ao ingressar ou
regressar à escola.
* Conhecer pais e responsáveis que estão acompanhando as crianças e observar atitudes e
comportamentos dos mesmos vinculadas a experiencia da separação familiar por determinado
período do dia.

Desenvolvimento:
Como se sabe, na Educação Infantil se lida com bebês, crianças bem pequenas e crianças
pequenas em processo de transição familiar para o mundo mais amplo, a escola. O período de
acolhimento ganha sentido ao permitir observar o ponto de vista da criança, das famílias e da
insituição com ações direcionadas para essa acolhida prevendo sentimentos, emoções e
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oportunizando a liberdade, a autonomia e o protagonismo infantil, não apenas respondendo ao
cumprimento de ordens com objetivo disciplinar ou tradicional e sim criando vínculo para
trazer à criança maior segurança.
As duas semanas iniciais do calendário escolar, são destinadas a proporcionar momentos para
que esse vínculo seja criado entre aluno, escola e família. O horário reduzido do período
integral, permite que a adaptação seja gradual, buscando diminuir a ansidade de todos os
envolvidos. A entrada em horário conforme previsto no plano de trabalho e na proposta
pedagógica da escola, às 7h e a saída às 11h (considerando o horário de almoço ofertado pela
creche no horário integral e entendendo que ao respeitar esse horário de saída a criança será
alimentada imediatamente). No turno vespertino professores e monitores deverão participar de
treinamento sobre a metodologia utilizada pela escola (educação sistêmica), treinamento de
primeiros socorros, higiene e estudo do guia de orientações gerais da escola, auxiliar na
confecção e desenvolvimento dos novos projetos a serem realizados no decorrer do ano e em
sala a ornamentação, organização e identificação dos itens individuais utilizados na rotina
integral para bem estar dos alunos.
1° semana – O eu, o outro e o nós / Corpo, gestos e movimentos / Escuta, fala, pensamento
e imaginação:
Através da temática: Boas vindas, acolher diariamente de forma atrativa abordando os campos
de experiência para melhor recepcionar para essa nova fase, proporcionar momentos em que
conheçam a escola e os ambientes que poderá conviver dentro dela no decorrer do ano.
Ao término da primeira semana é importante referir se a criança possui algum objeto que
acompanha sempre (boneco, fralda de pano, etc.), e importante que esse objeto mesmo que não
seja utilizado seja enviado junto com a crianca para que não se sinta sozinha e caso utilizado se
sintam confiantes.
2° semana – Traços, sons, cores e formas / Espaço, tempo, quantidades, relações e
transformações:
Oferecer atividades de registro, musicalização através de cantigas de roda ou músicas infantis,
buscar dessa forma o comprometimento e o respeito em roda de conversa relembrando os
presentes em sala, os que faltaram, quantos faltarm e novas possibilidades de atividades para
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que possam se conhecer, proporcionando o contato com o ambiente em que estão inseridos e
relacionando ao espaço e locais de acesso na escola. A firmeza dos pais nesse momento tem
papel extremamente importante, pois devem explicar aos filhos com muito carinho e amor que
irão buscá-lo ao final da aula e que em breve vai demorar um pouco mais do que estão
acostumados, porém que sempre virá ao final do dia, conscientizando gradativamente esse
costume criando estabilidade e segurança para iniciar a terceira semana que passa a ser em
horário integral e com a rotina completa de atividades.

Culminância do projeto:
Envolver todo o corpo pedagógico durante duas semanas em preparação para o período
integral, mesclando atividades pedagógicas com momentos de aconchego, bem-estar, amparo,
cuidado físico e emocional, não separando o ato de educar do ato de cuidar. Dessa forma
planejar atividades que envolvam e entretam as crianças considerando os campos de
experiência de acordo com o currículo em movimento para o desenvolvimento de todos os
alunos e aspectos positivos como a redução do horário para que haja a participação das famílias
e a motivação dos mesmos em relação a essa nova rotina e ao tempo que ficarão na escola.
Cronograma do Período:
11/02/2019 até 22/02/2019 – Horário reduzido destinado à inserção.
21/02/2019 – Reunião de pais para Berçários e Maternal I.
22/02/2019 – Reunião de pais para Maternal II.
A reunião de pais nesse período busca conscientizar e preparar os pais ou responsáveis como
suporte para essa nova rotina que será introduzida posteriormente e retirar dúvidas quanto à
escola.

Professoras e monitoras:
Preparar ambiente agradável, atrativo e acolhedor com atividades prazerosas as quais supram o
processo de separação vivido pela criança e que estimule sua individualidade e socialização,
como músicas, danças, jogos, brincadeiras, histórias, dentre outras e dessa forma o professor
irá conquistar a confiança da criança e consequentemente facilitar o processo de acolhimento,
aparecendo como mediador principal nesse contexto de vida escolar, assim como as crianças,
os pais e professores nesse momento também passam por esse processo. A cada ano, se inicia
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para professores e monitores novas experiências, novas crianças, novos pais que serão
conhecidos com suas particularidades, novidades e muitas expectativas. Na busca por adquirir
a confiança das crianças e seus familiares, coloca o professor com a necessidade de buscar
alternativas para conduzir esse momento da melhor forma, portanto o período contrario é
fundamental para ampliar e capacitar seus conhecimentos sobre a metodologia utilizada, além
de planejar, organizar ideias dentro dos campos de experiências, além de estímulo, palestras
sobre temas comuns, ornamentação e confecção de material individual, além de trabalhar seus
próprios sentimentos, colocados em prova.

Sugestões de atividades para esse período:
Apresentar de forma natural as dependências da escola, seus colaboradores e demais
funcionário.
* Roda de música e de conversa.
* Dança
* Imitação
* Leitura de história
* Momento de higiene
* Chamadinha: “Quem veio à escola hoje? ”
* Como está o tempo?
* Que dia é hoje?
* Brincadeiras dirigidas.
* Pega-pega (correr, parar)
* Rasgar papel.
* Pular, rolar, espreguiçar.
* Imaginação e criatividade.
* Brincadeira livre.
* Brinquedos de encaixe.
* Dramatização.
* Mímica.

Avaliação:
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Durante o período de duas semanas todas as crianças recebidas na escola serão observadas
através do seu comportamento e vivência junto à turma, as professoras, monitoras e todo o
corpo pedagógico que tiver contato poderão avaliar o êxito conforme o desenvolvimento nesse
período, caso haja necessidade entrar em contato com a família da criança para que possa
auxiliar na realização desse processo para que não se torne massante ou frustrante ao aluno.

Referências:
EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil –
2° edição, Brasília 2018.
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Projeto literário:

A historinha, deixa que eu conto!

Sobradinho-DF, março 2019
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Justificativa:
Na educação infantil as crianças encontram-se na fase do realismo imaginário, por sua vez, a
leitura em todas as fases da vida contribui para ampliar o conhecimento, na primeira infância
estimula o desejo de outras leituras, exercita a fantasia e a criatividade, pois através do hábito
de ler a criança passa a compreender o funcionamento comunicativo da escrita, desenvolver
estratégias de leitura, favorecer a aprendizagem das convenções de escrita, além de ampliar o
repertório textual e contribuir para seu senso crítico.

Objetivo geral:
Apresentar a magia da leitura de forma lúdica e proporcionar momentos de prazer e estimular
não apenas a decodificação de símbolos, mas ampliar vocabulário, organizar pensamentos,
aflorar a capacidade de questionar e analisar de forma racional, inteligente, instigando a
curiosidade e socializando ideias.

Objetivos específicos:
 Aguçar a curiosidade, permitir o conhecimento e estimular o hábito pela leitura.
 Confrontar realidade, fantasia e permitir a interpretação de texto no contexto
apresentado.
 Desenvolver o senso crítico e a criatividade com atividades lúdicas e oferecer espaço
diferenciado para proporcionar a oportunidade de aprender brincando.
 Identificar personagens, marcas temporais, letras e palavras presentes nas histórias
contadas.
 Ampliar o vocabulário, permitir a dramatização, a criatividade e a imaginação.

Desenvolvimento:
Presente em nossa proposta pedagógica o estímulo à leitura por meio do universo das histórias
infantis, o desenvolvimento deste projeto é para andamento no decorrer do ano letivo de 2019,
dessa forma todas as turmas da escola deverão atuar na busca de alcançar o objetivo geral e os
objetivos específicos citados acima através dos campos de experiências recomendados pelo
currículo em movimento do Distrito Federal. Para melhor compreensão e percepção dos
alunos, segue abaixo sugestões de ações a serem executadas nas turmas para que o
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desenvolvimento desse projeto obtenha êxito entre todos os envolvidos, porém cabe ressaltar
que cada professor poderá utilizar a criatividade para melhor conduzir essa prática em sua
rotina diária, mas as mesmas deverão ser informadas à coordenadora pedagógica.

1.Traços, sons, cores e formas:
Para estimular desde o primeiro contato das crianças com a escola, cada sala de aula deverá
conter temáticas que irão ilustrar a rotina da turma, ou seja, deverão ser ornamentadas
conforme temas literários, previamente escolhido na semana pedagógica por seus professores e
confeccionar seus personagens e características. As referências registradas na decoração, após
o período de acolhida (adaptação), serão expostas em momento planejado pelo professor
regente para que conte a história aos alunos daqueles determinados personagens, através da
leitura da historinha temática escolhida apresentando características detalhadas no material
ilustrativo.
2. Escuta, fala, pensamento e imaginação:
Cada turma em roda de conversa poderá recontar essa história, aos demais colegas de
segmento, farão o convite para que visitem a sala, previamente planejado em coordenação com
professoras e coordenadora para que não haja choque como os demais horários da rotina geral.
Nesse rodízio de visitas, as crianças serão convidadas a observar a ornamentação da sala, e os
alunos da turma que recepcionar os visitantes poderão apresentar através da decoração os
personagens da história, o livro para que os colegas possam manusear e caso haja tempo hábil
o estímulo visual com desenho animado sobre a historinha e momento de partilha entre as
turmas envolvidas.
3. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações:
A “HORA DO CONTO”, semanalmente, conforme horário da rotina na brinquedoteca, a
professora deverá estimular o hábito da leitura através de histórias diversas, ao levar os alunos
apresentar os livros que constam na estante e permitir a escolha de um, buscando a socialização
entre todos, a proposta de ler outro livro na próxima semana e após a leitura a partilha entre
todos, apresentando gravuras, expressões e etc. (neste momento deverá despertar a curiosidade,
interesse e concentração das crianças através de recursos visuais e didáticos, ou seja, a
criatividade será a contribuição e estímulo para essa atividade).
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Para consolidar essa aprendizagem a proposta é permitir após a “HORA DO CONTO”, ao
retornar para sala de aula, atividades lúdicas de interpretação, as mesmas, serão expostas
posteriormente como registro da realização e desenvolvimento das crianças.
Para transformar o conhecimento adquirido, cada turma deverá montar um reconto sobre a
história temática da sala, direcionar um dia específico para registro dos pensamentos orais dos
alunos, e a confecção de atividades para que componha a página da turma, ilustrando um
grande livro a ser exposto.
O tamanho da história para que essa página do livro seja feita será do tamanho de uma folha
A3, com letra “comics sans” as ilustrações das páginas ficarão por conta das atividades
realizadas com as crianças e apenas fixada para ornamentação (assim como são confeccionados
os murais, ou seja o “livrão” serão murais ambulantes).
4. Corpo, gestos e movimentos:
Os alunos serão estimulados a realizar apresentações teatrais das histórias abordadas em sala de
aula conforme a percepção de mundo dos alunos, com o auxílio da professora e monitoras das
respectivas turmas (Está autorizado utilização da história temática da sala ou outra história que
tenha sido apresentada para as crianças na “Hora do conto”, para que não haja repetição de
histórias, favor informar a coordenadora). As crianças terão a possibilidade de vivenciar os
personagens, se caracterizar através de fantasias, maquiagens e etc. a montagem, ensaio e
execução ficará a critério da professora regente que irá produzir um curta metragem de no
máximo 05 (cinco minutos), ou seja a peça ensaiada em sala, conforme a história trabalhada
durante o primeiro semestre e ao comando da professora e dia marcado, a mesma será filmada.
Se houver necessidade do uso de objetos para o cenário, ou solicitar local específico dentro da
escola onde deseja realizar a filmagem, deverá agendar dia e horário posteriormente com a
coordenadora e a mesma deverá indicar pessoa responsável para manuseio do aparelho
eletrônico e que ficará à disposição da turma para esse registro (filmagem).
5. O eu, o outro e o nós:
Cada segmento assistirá aos filmes produzidos para que os alunos possam auto analisar a
atividade feita por eles e conforme cronograma acontecerá em dia específico previamente
escolhido em coordenação junto com a coordenadora, esse dia especial será intitulado de
“Oscar EEB 2019”. Os alunos nesse dia serão apresentados como estrelas do evento, carimbar
as mãozinhas no gesso (após a secagem deverão se pintadas pelas crianças em sala de aula em
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outro momento) na calçada da fama de cada turma e todos deverão ser premiados com
incentivos para esse momento de “glamour”. (Com direito a calçada da fama, troféu de
bonequinho de força como réplica ao boneco do óscar e desfile da turma em tapete vermelho).
Pode acontecer uma semana de apresentações para que não fique somente uma tarde ou uma
manhã, dependerá do acerto entre todos os segmentos conforme a rotina e as demais atividades
pedagógicas que devem acontecer diariamente.
Campo de experiência

Período de realização da atividade

Traços, sons, cores e formas

Acolhida / Adaptação

Escuta, fala, pensamento e imaginação

01/04 a 05/04

Espaços, tempos, quantidades, relações e Todo o ano no horário estipulado para
transformações

utilização da brinquedoteca.

Corpo, gestos e movimentos

05/04 até 21/06

O eu, o outro e o nós

24/06 até 28/06

Sugestões de atividades diversas a serem realizadas no decorrer do semestre para a
primeira etapa do projeto:
- Rodinha de conversa informal, troca de ideias e análise de conhecimentos prévios sobre a
história abordada.
- Apresentar livro tema para manuseio, relatar a importância de conservar, não amassar, não
rasgar, visualizar imagens de forma a estimular a dramatização, registro, musicalização e
desenhos artísticos.
- Construção da moral da história junto com os alunos para estimular a interpretação de texto.
- Confeccionar a história conforme o entendimento dos alunos, socializar ideias sem
julgamentos.
- Permitir rodízio das crianças nas salas, mesmo que seja conforme os segmentos para que
possam visualizar outras decorações, ou seja outros personagens e histórias diferentes, assim
serem anfitriões na sala e também contar sobre aquela outra história aos colegas de outras
turmas.

Culminância do projeto
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Ao final do semestre no dia da reunião de pais os filmes produzidos pelas crianças, serão
exibidos em horário previamente estipulado e informado aos mesmos através de bilhete na
agenda. Os registros de imagens de cada turma realizados no dia do OSCAR EEB 2019 e no
decorrer da prática do projeto, deverão ser expostos através de fotos nos murais das salas, as
bordas dos mesmos serão padronizadas como filmes.
As mãozinhas que terão seus registros em gesso e decoradas pelos alunos com tinta guache, as
mesmas serão entregues aos pais no final do ano letivo.

Proposta de exposição feira literária (interna/ pátio da escola):
 Na reunião de pais do primeiro semestre, expor os trabalhos realizados através desse
projeto no pátio da escola, porém não deverão ser entregues aos pais, pois os mesmos
serão utilizados em outra exposição.
 Definir horário (conforme reunião de pais, se houver necessidade fazer por segmentos
em momentos diferentes) para que os vídeos das historinhas sejam exibidos em
projeção e convidar através de bilhete na agenda para prestigiar.
 Mural de fotos com os registros de imagens do desenvolvimento projeto. (Verificar
mural do período proposto, caso a temática não corresponda, realizar a mudança em
coordenação para ciência de todas as professoras junto com a coordenadora
pedagógica).

Proposta de exposição na plenarinha 2019 (externa/ a definir):


Criar uma história fictícia geral representando toda a instituição, para expor por
segmentos sobre o projeto literário conforme história trabalhada no primeiro semestre
do ano.



Cada turma irá produzir o material a ser exposto, tais como:
- Avental de histórias
- Guarda chuva decorado
- Pinturas
- Dedoche, fantoche ou palitoches
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- Painel decorativo
- Mobiles ou cortinas

Cada professor regente tem total liberdade para definir a história e a forma que sua
turma irá apresentar as atividades realizadas ao longo do desenvolvimento do projeto,
portanto se atente ao que foi proposto para o segmento, pesquise, tire dúvidas,
comunique a coordenadora a ideia final e conforme o planejamento ao longo do
semestre se programe da melhor forma para que nada seja feito de última hora ou de
qualquer jeito.

Cronograma de datas e atividades a serem realizadas:

A DEFINIR COM PROFESSORAS EM COORDENAÇÃO
Cada professor deverá definir sua forma de trabalho, paralelo ao calendário escolar e se
organizar para realizar suas atividades de exposição com as crianças, porém a coordenadora
pedagógica deverá estar ciente dessa realização e sempre informar ao início da confecção para
o registro de imagens desse desenvolvimento.

Recursos a serem utilizados:

Livros, papel de diferentes tipos, cola branca e colorida, lápis de cor, giz de cera, tesoura,
massa de modelar, tinta guache, sucatas, músicas e vídeos.

Avaliação:
A avaliação deste projeto será sistemática conforme a realização das etapas propostas e
contínua durante todo o semestre através da observação, participação, desenvolvimento
cognitivo e desenvoltura corporal.

Referências:
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil MEC/SEF, 1998.
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MACHADO, Ana M. Como e por que ler os Clássicos Universais desde cedo. Rio de Janeiro:
Editora Objetiva. 2002.
EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil –
2° edição, Brasília 2018.
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Projeto desfralde:

Tchau fraldinha!!!

Sobradinho – DF, março de 2019
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Justificativa:
A evolução de cada pessoa está relacionada ao seu desenvolvimento, enquanto criança cada
fase é fundamental, o desfralde por sua vez é uma etapa do crescimento tão importante quanto
engatinhar, andar, falar... Aprender a usar o banheiro é um processo relativamente simples, que
deve ser realizado em casa pelos pais, pois faz parte da intimidade familiar, porém por se tratar
de crianças que frequentam a creche em período integral, o auxílio da escola vem em parceria,
onde as crianças estão entre iguais, acompanhar esse processo composto de diversas etapas
pode levar alguns dias, semanas ou meses para o aprender construtivo.

Objetivo geral:
Incentivar a retirada da fralda das crianças do maternal I e II (acima de 2 anos de idade) que
ainda não realizaram o desfralde, conscientizando as famílias e escola de sua realização ao
proporcionar momentos lúdicos de estímulo para que o desenvolvimento pessoal das crianças
envolvidas ocorra sem medo, frustração ou trauma.

Objetivo específico:
* Identificar crianças que estão preparadas para passar pelo processo de desfralde.
* Estimular as idas ao banheiro sem traumas.
* Conscientizar famílias e amigos da importância de não repreender.
* Desenvolver atividades lúdicas e leitura bibliográfica que orientem.
* Criar atitudes saudáveis buscando a confiança para ir ao banheiro.
* Permitir livre expressão, compreensão e não repreender em caso de momentos de escapada.

Desenvolvimento:
Identificar junto as turmas de maternal I e II as crianças que ainda utilizam fraldas e
estão com dois anos completos, conseguem entender comandos (de 3 a 4 passos: como xixi, se
limpar, dar descarga e lavar as mãozinhas). Enviar para as famílias de cada criança em questão,
uma autorização para realização do desfralde em parceria com a família. Após autorização dos
responsáveis, enviar informativo explicando como será esse processo e o cronograma de datas
e atividades lúdicas semanais, agendar com os mesmos a data de início, pois as crianças vão
começar a primeira parte desse processo em casa (preferencialmente em final de semana ou
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feriado), os pais, por sua vez deverão conversar com os pequenos orientando sobre a retirada
da fralda e ida ao banheiro.
Na primeira semana em roda de conversa, conscientizar sobre a importância de ir ao
banheiro e na sala criar um cantinho especial para uma grande fralda com o nome específico
dos envolvidos no projeto e todas as vezes que solicitarem ir ao banheiro, colocar em destaque
ou colar estrelinhas como mérito.

Combinar som, através de um despertador (som com música especial sugestão de músicas –
Mundo Bita – Aí que vontade; A Bina precisa ir – Faça você mesmo; Grandes pequeninos –
Xixi, Cocô e pum; A turma do seu Lobato- Xixi e cocô) as idas ao banheiro, onde vão
assimilar que todas as vezes que o mesmo tocar aquele que sentir vontade é o momento de
solicitar a ida (caso alguém peça para ir sem mesmo ter tocado a música, encaminhar). Nesta
fase a criança tem capacidade de ir ao vaso sanitário, mas é o adulto que é treinado para levar a
criança ao banheiro, pois ela precisa de ajuda para tirar a roupa, colocar e se limpar.
Os pais por sua vez, serão informados diariamente através da agenda escolar sobre os
progressos através de um adesivo indicativo a ser colado na agenda, com os dizeres:
“Hoje fui o rei/rainha do peniquinho” ou “Opa! Escapou! ”

Sinalizados, os pais já orientados posteriormente, seguirão complementando o dia com
conversas para conscientizar e motivar a realização e não desanimar caso ocorra fezes na
roupa, informar também por meio da agenda escolar alguma consideração necessária que
acontecer durante esse período.
Na segunda semana leitura do livro:
O que tem dentro da sua fralda?
Autor: Guido Van Genechten
Editora: Brinque-Book
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Somando ao trabalho realizado na semana anterior, durante toda a segunda semana a historinha
será trabalhada com as crianças dando continuidade as rodas de conversa e aos comandos
combinados, além de atividades coletivas que estejam relacionadas com a bibliografia citada,
tais como desenho, músicas e fantoches.
Apresentar para as crianças o “troninho”, local para depositar as fezes e em momento alguma
afirmar que as fezes são sujas ou repreender as crianças quando fizerem cocô para trocá-las
imediatamente.
Em continuidade, as rodas de conversa sobre o assunto abordado pelo projeto, trazer para as
crianças uma boneca de fralda para que possam trocar a mesma em sala, explicando que ela
ainda é bebezinha e precisa de cuidados, diferente deles que já evoluíram após dias sem a
fraldinha (citar as atividades e crescimento simultâneo em sala).
Na terceira semana é momento de visualizar o assunto através do vídeo: Saindo das fraldas –
Casa Azul – Desenho animado da Disney com duração de 24 minutos e 08 segundos retrata um
dia de descobertas sobre a independência, hábitos de higiene e estímulo a satisfação pela
conquista, trabalhar conforme a semana de desenho publicitário durante a semana apresentar o
mesmo desenho para fixar a historinha na cabeça das crianças.
Solicitar aos responsáveis, calcinhas e cuecas (com desenhos, enfeites ou babados) das crianças
para a sua motivação e ao separar as roupas da turma a professora elogie o quanto é bonita a
calcinha ou a cueca enviada, colocar a criança ao utilizar a mesma em frente ao espelho para
ver o quanto fica bonito somente com a calcinha ou cuequinha sem a fraldinha.

Na quarta semana da realização do projeto sugestão de leitura do livro:
As histórias de Mirtilo: “Mirtilo deixa as fraldas”
Autor: Sara Agostine e Marta Tonin
Editora: Ciranda Cultural
A leitura vem dando continuidade ao projeto, as rodas de conversa, o cartaz de destaque e o
despertador, porém o foco em quatro semanas já é vibrar com as conquistas das crianças e na
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sexta feira após trabalhar a bibliografia proposta na semana, apresentar o desenho da turma da
Mônica: “ Quem fez pipi aqui? ”
Considerar a evolução das crianças no período de um mês, e na sexta feira da mesma, realizar
desfile comemorativo com os mais novos desfraldados da escola. Solicitar aos pais, uma roupa
especial, convidar todos da creche para que assistam e vibrem com os colegas, que vão desfilar
com as fraldinhas descartáveis nas mãos e ao final do desfile em tapete vermelho vão receber o
certificado de honra ao mérito por ter conseguido com êxito participar do desfralde.

Após a finalização do projeto, continuaremos estimulando a maturidade nessa fase importante
das crianças para que possam desenvolver, mesmo aqueles que não conseguirem o êxito com
esse processo, o incentivar sempre irá acontecer, sem repreensão ou mesmo nojo, caso
aconteça alguma escapada (com certeza irá acontecer).

Procedimentos:
1) Identificação dos alunos e bilhete informativo solicitando autorização aos pais.
2) Leitura do projeto com professoras envolvidas e produção de cartilha informativa a ser
enviada aos pais e espaço destaque em sala para o “fraldão com o nome das crianças”.
3) Produção de material a ser utilizado, tais como adesivos para agendas, cartazes e
bilhetes, informativos e atividades coletivas.
4) Após autorização dos responsáveis, envio de cronograma de datas com início do projeto
e todas as atividades que serão desenvolvidas durante o mês de sua realização.
5) Acompanhamento da rotina na agenda e bilhete informativo sobre a finalização do
projeto com o desfile e premiação.
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Avaliação:
A festa da primavera ocorre como uma grande celebração de preservação ao meio ambiente e
confraternização de toda comunidade escolar envolvida, o projeto será considerado satisfatório
entre os alunos com intuito de obter atitudes de cuidado com a natureza e celebrar a estação
com a festa e a participação de todos os envolvidos com entusiasmo e alegria.

Referências:
EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil –
2° edição, Brasília 2018.
AGOSTINI, Sara; TONIM, Marta – As histórias de Mirtilo – Mirtilo deixa as Frandas –
Ciranda Cultural.
GENECHTEN, Guido Van – O que tem dentro da sua fralda? – Brinque-Book.
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Projeto combate à mordida:
Me enche de carinho, dentinhos que mordem são do cachorrinho!

Sobradinho-DF, fevereiro de 2019
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Justificativa:
No inicio da vida as crianças estão aprendendo a conviver com regras e suas ações nesse
período entre um até três anos é comum morder, porém algumas crianças fazem mais que
outras, porque é dessa forma que se comunicam, ou seja, acontece por não saber verbalizar e
quando se depara numa situação de conflito o fato de não falar faz a criança agir de forma
agressiva. Quando a mordida acontece na maioria das vezes ela está querendo demonstrar
algum sentimento como afeto, frustração, curiosidade ou até mesmo incômodo do nascimento
dos dentes, ao colocar esse projeto em prática buscamos auxílio nas práticas pedagógicas para
os alunos descobrirem outras formas de expressão.

Objetivo geral:
Compreender que a mordida não é o melhor modo de agir com os colegas e apresentar
possibilidades de expressões para conviver em grupo respeitando e cuidando uns dos outros,
assim de forma coletiva construir a percepção que morder dói e machuca.

Objetivos específicos:

* Compreender que a mordida é dolorida e machuca, estimulando criar bons hábitos de
respeito às regras e aos colegas do grupo;
* Conhecer novas formas de expressar seus sentimentos que não seja a mordida através da
brincadeira promover a interação e afetividade.
* Reconhecer e identificar a boca, a língua e os dentinhos, informando sua função no corpo
humano e comparar com a de um animalzinho (no caso, o cachorro).
* Caracterizar o companheirismo, a proteção e os cuidados essenciais que se deve ter em grupo
e aprender a dividir objetos, brinquedos e pessoas.
* Refletir sobre certo e errado, ofertar atividades que possibilitem extravazar sentimentos,
estimular oralidade, a coordenação motora fina e a expressão corporal.

Desenvolvimento:
Presença constante no cotidiano de quem trabalha com crianças na primeira infância, o
ato de morder compõe a “fase oral”, onde a mesma interage com o mundo através da boca e
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realiza grandes descobertas, porém os variados sentimentos envolvem desafios e conquistas
diárias que ao ingressar na vida escolar, a nova rotina os coloca muitas vezes em desconforto
por não haver convívio anterior com outras crianças ou mesmo por estar desacostumados em
compartilhar, as situações de conflitos que por sua vez aparecem e se tornam constantes. A
partir da interação com o meio no qual são inseridos o amadurecimento acontece de forma
natural, mas cabe ao professor estimular e oferecer atividades lúdicas que entretam ou
permitam expressar sentimentos, para que essa situação possa ser evitada.
No decorrer de cinco aulas, abordar essa temática é abordada para que os pequenos
realizem atividades lúdicas como forma prazerosa, mas interventiva permitindo refletir e
considerar outras formas de expressão, sobretudo conscientizar sobre o dano que provoca no
colega mordido.

Sugestão para culminância:
Conforme rotina realizada em sala, adequar ao planejamento diário e dessa forma
reservar momento especial para cada atividade proposta e esse momento seja destinado a
conscientizar e fazer lembrar sobre essa atitude. Ao final da semana providenciar incentivo
para que as crianças da turma lembrem do tema abordado. Caso ainda ocorra situações de
mordida nos dias de execução do projeto ou esporadicamente no decorrer do ano, levar
novamente o cachorrinho ilustrativo para que passe o dia com as crianças relembrando a
temática, o que aprenderam e que o fato o ocorrido não é necessário.
• Escuta, fala, pensamento e imaginação - Aula 1:
Criar um ambiente especial em sala para a leitura da história baseada no livro “ Mordida não,
Napoleão! ”, de Joyce M. Rosset (Tempo de Creche). Após leitura em roda de conversa,
questionar os alunos sobre a história e apresentar o cãozinho ilustrativo para os alunos,
informar que durante toda a semana ele irá visitar a sala observando quem está mordendo os
coleguinhas, pois através da historinha já aprenderam que quem morde é o cachorrinho.
Recontar a história com o auxilio das crianças que vão falar o que entenderam sobre essa
historinha.
• Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações - AULA 2:
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Relembrar a história realizada no dia anterior e buscar o cachorrinho ilustrativo para passar o
dia novamente observando (cãozinho construído com caixa de papelão). Recordar a passagem
do livro na qual Napoleão morde o personagem Beto, identificar os dentes do cachorro e
apresentar para as crianças informando sobre e que ele não entende por esse motivo ele morde,
comparando aos dentes das crianças (Se possível apresentar boca grande com vários dentes).
Comparar explicando a função da boca dos seres humanos que não deve ser usada para morder
ninguém. No livro, Beto ensina também que usar boca e dentinhos para outras coisas é muito
melhor. Nesse contexto, os alunos são convidados a morder uma apetitosa maçã (hora do
lanche), fruta que se saboreia a cada mordida.
• O eu o outro e o nós - AULA 3:
Com um espelho em sala de aula, solicitar para que cada aluno se posicione em frente à própria
imagem e abra a boca. Nesse momento, o professor questiona os alunos sobre os dentinhos, a
língua, as bocheclas e de forma divertida conduz o momento brincando com a expressão facial
dos alunos. Por fim, a sugestão é deixar que todos se observem nesse momento, observe a
expressão te todos e distribuam carinhos, o regente deverá conduzir de forma criativa e de
grande estímulo para que seja um momento de carinho e respeito entre todos. No livro,
Napoleão aprendeu que não se pode morder e passa a dar lambidas, fato que representa, no
caso do personagem, o carinho que ele sente por Beto. As crianças, então, são convidadas a
abraçar amigos e fazer carinho, pois, como o fiel amigo Napoleão, eles também aprenderam
que “Mordida não! ”.
• Traços, sons, cores e formas - AULA 4:
Levar imagens de crianças mordendo, imagens de crianças compartilhando brinquedos ou
disputando os mesmos e colocar dentro da boca do Napoleão. As crianças devem tirar essas
imagens da boca do personagem e colar no mural positivo feito na cor verde ou em mural com
referência de proibido feito na cor vermelha jogar no lixo, fica ao critério do professor
conforme a sua seleção de imagens e como irá conduzir esse momento com as crianças. É
importante lembrar que, no livro, Napoleão mordeu o braço do personagem Beto, que ficou
muito triste, o que pode também ser uma imagem de referencia para as crianças, relembrando
as cores do cachorro, das imagens apresentadas e personagens.
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• Corpo, gestos e movimentos - AULA 5:
Levar imagens de diversas raças de cachorros e socializar conhecimentos prévios e adquiridos
durante a realização do projeto sobre cuidados com animais, os valores como amizade,
proteção e companheirismo, bem como a precaução que se deve ter em relação a animais que
ainda não conhecemos. Na finalização, é importante deixar claro às crianças que Napoleão
estava apenas expressando uma emoção e que, assim como elas, também havia aprendido
outras formas de manifestar seus sentimentos. São convidados a dançar com os colegas, rasgar
folhas de revistas ou jornais e amassa-las para construir um amigo fiel como o Napoleão que a
partir dessa aula passa a visitar outra turma e conhecer outras crianças que ainda mordem, pois
eles já aprenderam que isso não deve acontecer.

Avaliação:
Através da mudança de comportamento em relação às formas de expressão e as ocorrências de
mordidas que mesmo acontecendo ou em quantidades menores caso ocorram para amenizar a
tensão, será caso para conversar isoladamente com cada família envolvida na busca por
tranquilizar anseios e desejos, aliviando o stress e a irritação.

Referências:
EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil –
2° edição, Brasília 2018.
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Projeto cultural:

Como é a vida na fazendinha?

Sobradinho-DF, março 2019
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Justificativa:
Festas são heranças culturais que contribuem para a evolução do ser humano, suas tradições
através do folclore brasileiro e demais fatores proporcionam a socialização e integração entre o
corpo pedagógico e a comunidade escolar. No mês de junho é associado na memória do
indivíduo a indentificação como tempo de destaque para as guloseimas e entusiasmo com
vestimentas e decoração do ambiente, destacando aspectos sociais e valores históricos da
importancia do homem do campo.

Objetivo geral:
Apresentar a festa junina aos alunos, através da valorização do trabalho do homem no campo,
incentivando e enriquecendo o conhecimento através de atividades diversificadas e lúdicas,
brincadeiras e apresentações características ao tema que também fazem parte do contexto
cultural brasileiro quanto aos costumes e as festas populares socializando e permitindo a
criatividade.

Objetivos específicos:
* Conhecer características das festas juninas, compreender a história e seu valor dentro do
folclore brasileiro e destacar aspectos sociais.
* Demonstrar valores como respeito, empatia, humildade e solidariedade, direcionada ao
trabalho realizado pelo homem do campo.
* Apresentar animais que vivem na fazenda e sua importância no ecossistema.
* Ampliar vocabulário, estimular a criatividade e imaginação por meio de atividades que
envolvam a expressão oral, corporal e noção espacial (em relação a ele mesmo, ao outro e à
plateia).
* Permitir noção rítmica e musicalização dentro da sala de aula, respeitar o andamento da
música e acompanhar o grupo dentro da melodia musical.

Desenvolvimento:
Respeitando o universo infantil para desenvolvimento desse projeto, buscamos colocar em
prática entre os alunos uma visão ampla através da roda de conversa, para explicar o que é a

Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576
Página 166 de 191

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo
CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim

Festa Junina (o que as pessoas fazem, comem, bebem, vestem, dançam, enfim tudo que está
relacionado à cultura, ao trabalho e a vida do homem no campo).
Analisar em grupo, diferenciar, comparar, atribuir valores sem preconceitos, ressaltar sempre a
importância e a contribuição da vida desses trabalhadores, seus costumes e a importância deles
no desenvolvimento econômico, o sustento retirado da terra e sua contribuição para os que
vivem na cidade, a contribuição dos animais que lá habitam e por que não vivem na cidade.
Após conscientizar, apresentar por que acontecem e por que está ligada ao trabalho do homem
do campo, uma celebração cultural à realização do trabalho e fé. Desenvolver atividades que
registre comprometimento e respeito.
1.O eu, o outro e o nós:
Através de roda de conversa apresentar imagens que registrem o trabalho do homem no campo
e a necessidade das plantações para a alimentação das pessoas e as características de quem vive
no campo.
2. Corpo, gestos e movimentos:
Apresentar música previamente definida e informada para a coordenadora pedagógica,
estimular movimentos e gestos coreográficos a serem apresentados posteriormente no dia da
culminância do projeto.
3. Traços, sons, cores e formas:
Além da música destinada para apresentação da turma, demonstrar diariamente aos alunos
músicas, gestos e brincadeiras realizadas culturalmente durante esse período. Fazer registros
em atividades especificando cores.
4. Escuta, fala, pensamento e imaginação:
Desenvolver a leitura de histórias, apresentar jogos cantados (cantigas de rodas), desenho
animado (vídeo da turma da mônica, sobre o Chico Bento explicando sua vida no campo) e
preparar previamente brincadeiras relacionadas ao tema.
5. Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações:
Ensaios diários para apresentação artística, especificando sempre perto, longe, frente, atrás.
Colocando em prática com as crianças a expressão corporal de forma divertida com os ensaios
diários e estimulando entre todos os envolvidos na apresentação que será realizada aos pais.
Culminância do projeto:
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- Elaboração de mural com atividades características do projeto realizado com os alunos para
decoração do ambiente e exposição (mural previsto, conforme guia de orientações- 2019).
- Realização do evento festa junina na escola, uma grande confraternização de toda
comunidade escolar, com o intuito de manter as tradições regionais de todo país, celebrada no
mês de junho. A proposta para o CEPI Araçá-mirim é uma manhã temática e festiva com
vendas de comidas típicas da época, exposição das atividades das crianças nos murais,
concurso do rei e rainha da pipoca e apresentações artísticas dos alunos.
Envolver o corpo pedagógico na organização e realização da “Festa junina Araçá-mirim”,
direcionar a ornamentação geral conforme uma “Fazendinha”, repeitando o trabalho realizado
no decorrer do processo de preparação para a festa junina e valorizando o trabalho do homem
no campo e os animais que lá habitam.

Organização professoras e monitoras:
- Estimular os alunos através das atividades realizadas e envolver os mesmos nesse grande
evento para a participação de todos.
- Preparar as crianças através de ensaios previamente marcados para a apresentação artística.
- Auxiliar na decoração do pátio conforme meta estabelecida para o segmento, previamente
definido em reunião com a coordenadora pedagógica.
- Preparar mural decorativo com atividades dos alunos a ser exposto para toda comunidade
escolar no dia da realização da festa.
Rei e Rainha da pipoca – Nas festas do interior, sempre são escolhidos um rei e uma rainha que
representa a beleza da cidade, o concurso nesse caso toma formato de brincadeira infantil
visando arrecadação de fundos por meio de vendas de votos, ou seja, bloquinhos serão
enviados aos pais ou responsáveis após autorização dos mesmos e conforme solicitação por
mais boquinhos serão enviados (seja com registro por bilhete na agenda ou procura na
secretaria da escola). Na sexta-feira que antecede a festa junina será realizada a contagem final,
a premiação será durante a festa, três meninas e três meninos conforme arrecadação. Cada
bloquinho contém 10 pontos, no valor de R$10,00 (dez reais), cada cupom do bloquinho tem
valor de R$1,00 (um real).
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Sorteio de brindes – Durante a realização do evento “Festa junina”, serão sorteados prêmios
entre os presentes, através do número entregue no momento da compra do convite na entrada
da festa, o indivíduo que apresentar o número levará o prêmio.

Recursos a serem utilizados:
Músicas, colagem, recortes, produção de enfeites para a sala, brincadeiras juninas (corrida do
saco, dança da cadeira, dança da laranja, estourar balão, argola, corrida do ovo, etc.), tradições,
ditados juninos, comidas típicas, origem da festa junina.
Avaliação:
No decorrer do projeto será considerado satisfatório se todos os envolvidos participarem das
atividades propostas com entusiasmo e alegria.
Referências:
EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil –
2° edição, Brasília 2018.
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Projeto cultural:

Sexta-feira, dia de alegria!

Sobradinho – DF, fevereiro de 2019
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Justificativa:
Através das temáticas semanais proporcionar atividades diferenciadas semanalmente,
envolvendo o respeito ao próximo, a colaboração entre todos, o cuidado consigo, o
enriquecimento da autoestima e a ludicidade, tornando oportuno a cada semana uma atividade
que envolva e integre alunos em momentos de partilha, alegria, brincadeiras e descontração
transformando a sexta-feira como um dia especial na escola.

Objetivo geral:
Preparar as crianças para a vida adulta através das atividades propostas a cada semana, seja
com valores morais, experimentando novas situações, respeitando o ser humano e a sua
autoestima, interagindo com o outro e aprendendo com os desafios, frustrações ou insegurança,
possibilitando momentos de descontração e muita alegria entre todos.

Objetivo específico:
* Apresentar através das atividades propostas semanalmente momentos lúdicos para a
formação das crianças fora da sala de aula.
* Conhecer possibilidades de atividades, bem como sua importância e desenvolvimento,
aguçando curiosidade e a prática investigativa.
* Estimular a criatividade, o uso da oralidade ampliando vocabulário, a imaginação, a
transformação do ser vivo e sua sobrevivência.
* Desenvolver atividades que envolvam a expressão oral, corporal e noção espacial (em relação
a ele mesmo, ao outro e à plateia).
* Permitir noção rítmica (respeitar o andamento da música e acompanhar o grupo dentro da
melodia musical).

Desenvolvimento:
Ao considerar o período integral da rotina das crianças no CEPI, a proposta é oferecer
atividades diferentes das convencionais ofertadas no decorrer dos dias na escola. A cada sexta
feira, criado juntamente com todo o corpo pedagógico, acontecerá momentos recreativos ou
situações que estimulem o conhecimento adquirido no decorrer da semana e seja agregado a
um momento de descontração e desenvolvimento.
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Requer lembrar que existem duas atividades que fazem parte do calendário mensal das turmas
e também desenvolvidas na sexta-feira:
1) Cozinha experimental saudável – Com auxílio da nutricionista do CEPI, as crianças
conhecerão a cada uma nova receita que será feita com a participação de alguns alunos
auxiliando no preparo e manipulação dos alimentos e logo após o momento de
degustação, através da curiosidade, as crianças tentarão descobrir qual o ingrediente
especial foi utilizado.
2) Aniversariantes do mês – Oferece a oportunidade de comemorar o aniversário das
crianças mensalmente, considerando que a maioria delas terão a primeira festa de
aniversário realizada na escola, portanto, na última sexta feira do mês será realizada
uma festa de aniversário com decoração temática no pátio da escola, os aniversariantes
do mês decorrente terão momento especial, uma festa regada de muita alegria,
brincadeiras e música.

Portanto, em dias de realização das atividades citadas acima, haverá apenas um horário
disponível para o show cultural, para que não choque os momentos e os alunos possam
desfrutar de ambos momentos de aprendizagem a serem realizado. Tudo previamente
combinado entre professoras e monitoras em coordenação pedagógica.

Culminância do projeto:
A cada semana a atividade prevista no projeto será realizada envolvendo as turmas conforme
sorteio feito pela coordenadora pedagógica em reunião, e o horário das apresentações definido
para as 10h da manhã no turno matutino e no turno vespertino as 15h, permitindo participação
de todos na atividade, envolvendo os alunos, professores e monitores, a entrega do incentivo
conforme temática semanal abordada será no horário da saída.

as crianças de todas as turmas se reúnem para celebrar o tema apresentado na semana e
preparam apresentações para os demais das outras turmas, colocando em prática o que foi
aprendido através de teatro, música, poema ou conforme estímulo das professoras.
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Avaliação:
Observar a participação, a interatividade e o envolvimento na realização e organização das
atividades a cada semana proposta.
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Projeto cultural:
Festa da Primavera

2019

Sobradinho – DF, março de 2019
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Justificativa:
Socializar e integrar a comunidade escolar através de manhã especial de convivência e respeito,
valorizando a natureza, a arte, envolvendo escola e família em momentos de partilha, alegria,
brincadeiras, descontração e desenvolvimento dos nossos alunos.

Objetivo geral:
Conscientizar sobre a preservação ao meio ambiente, as diversas formas de vida e
sobrevivência dos indivíduos, incentivar e enriquecer o conhecimento através das curiosidades
apresentadas e atividades lúdicas que abordem a temática com música, brincadeiras e
apresentações artísticas envolvendo e explorando o conhecimento.

Objetivo específico:
* Conscientizar e respeitar o meio ambiente e fenômenos da natureza que contribuem para o
bem estar dos seres humanos.
* Apresentar a diversidade das flores e bichos que compõem o ecossistema, além de resssaltar
a importância e estimular a curiosidade e a prática investigativa das crianças para se
informarem sobre o assunto.
* Ampliar vocabulário, a imaginação e conhecer o processo de transformação do ser vivo e sua
sobrevivência em seu habitat natural.
* Estimular a expressão oral, corporal e noção espacial (em relação a ele mesmo, ao outro e à
plateia).
* Desenvolver através da melodia musical o ritmo, o ouvir e a reprodução de gestos e
movimentos que estimulam a dança.

Desenvolvimento:
Durante o mês de setembro abordar a temática primavera, paralelamente as atividades
programadas pelo calendário escolar, preparar as crianças para a chegada da estação das flores
e celebrar com culminância do projeto com a realização da festa. O conhecimento adquirido
pelas crianças em casa passa a ser explorado como forma de caracterizar e criar possibilidades
de informações e a partir daí o manuseio de materiais, cores, formas, e a expressão artística
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possibilitando conhecer a diversidade com a produção de desenhos, pinturas, gestos,
movimentos, expressões, caracterizações e texturas.
1° semana – Escuta, fala, pensamento e imaginação:
Conscientizar na roda de conversa diária durante todo o mês de setembro sobre o que é a
primavera (estação do ano conhecida como a estação das flores), sua importância para a
natureza, a produção de flores, frutos, sementes e seus amigos insetos que contribuem para a
polinização. Analisar em grupo, diferenciar, comparar, atribuir valores sem preconceitos,
ressaltar contribuição na vida dos seres humanos. Após conscientizar sobre a estação das flores
e a importância da preservação da natureza, desenvolver a motivação nas crianças e gerar a
expectativa para a realização da festa com a participação de todos, uma celebração a esse
momento.
2° semana – Traços, sons, cores e formas:
Atividades de registro buscando comprometimento e respeito com a natureza, trabalhando
cores e contato com texturas diversas: plantas, terra, sementes, frutos e etc. Realizar atividade
para exposição no mural decorativo da porta da sala (feito pelas crianças) e visitadas pelas
famílias no dia da festa da primavera. Apresentar a música a ser utilizada na apresentação, para
que escutem e se familiarizem com o ritmo e gestos previamente preparados e informados para
a coordenadora.
3° semana – Corpo, gestos e movimentos:
Organizar e motivar apresentação artística, envolvendo música, dança, expressão corporal e
facial, movimentos e lateralidade através do espaço, dos gestos, da percepção, da coordenação
motora, posições e rotina nos ensaios diários durante o período de preparação para a
culminância do projeto permitir desenvolver sequências de gestos, movimentos, ritmo e
memorização conforme repetição.

4° semana: O eu, o outro e o nós:
No dia 20 de setembro (sexta-feira), véspera do início da primavera, estimular plantio de
sementes e o respeito à natureza ao plantar flores diversas, criando um jardim ao lado da sala
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do maternal I e ao lado do parque de madeira criar uma horta com as crianças, decorando com
garrafas de plástico e identificando com plaquinhas decoradas pelas turmas, que por sua vez irá
cuidar diariamente. Cada turma deverá escolher o que irá plantar e informar para que na horta
tenha variadas hortaliças e TG, agendar o horário do espaço durante todo o dia do plantio para
a realização dessa atividade possibilitando aos alunos o senso de responsabilidade. Do lado de
fora do CEPI (a mesma árvore plantada no ano anterior: Araçá-mirim, que deu nome de
identificação à nossa escola) será plantada ao redor da creche.
As atividades propostas a serem realizadas durante todo o mês de setembro, devem ser
previamente informadas para a coordenadora pedagógica como será a execução para que dessa
forma todos possam se programar para a realização.
Culminância do projeto – Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações:
A realização da festa tem como proposta favorecer aos alunos em seu universo imaginário a
construção de noções quanto ao espaço e a percepção em situações observatórias por todos na
execução dos ensaios para apresentação ao pais, como: perto, longe, frente, trás, hoje, ontem,
amanhã, antes e depois. Dessa forma, envolver o corpo pedagógico na organização e realização
da “Festa da Primavera Araçá-mirim”.
Data do evento: 05 de outubro de 2018, sábado.
Horário: 10h as 13h
Convite antecipado: R$ 2,00 (dois reais)
Comidas a serem vendidas: Cachorro quente, arroz carreteiro com vinagrete, galinhada com
salada – em marmitas previamente preparadas.
Doces a serem vendidos: Gelatina, mousse, torta, brigadeiro e bolo no pote.
Bebidas a serem vendidos: Refrigerante, suco e água.
Brinquedos: Cama elástica, piscina de bolinhas e infláveis.
Apresentação temática de cada turma da escola que irá representar um jardim encantado
caracterizando por flores de diferentes espécies.
O cronograma de horário das apresentações será anexado na agenda dos alunos assim como o
cardápio e relações do que for necessário para as aprensetações artísticas. Toda a equipe
pedagógica e administrativa será envolvida com a estrutura da festa e devidamente
caracterizados com camiseta previamente confeccionada para participação no evento.
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Professoras e monitoras:
- Preparar as crianças através de ensaios previamente marcados diariamente conforme rotina da
turma para o desenvolvimento da apresentação artística.
- Confeccionar flores ou animais a serem utilizadas na decoração conforme meta estabelecida
para cada turma, conforme quantidades e modelos solicitados.
- Desenvolver atividades com os alunos para que componham o mural decorativo a ser exposto
para toda comunidade escolar no dia da realização da festa.
- Auxiliar na organização da montagem e desmontagem no dia que antecede e ao final do
evento.
Rei e Rainha da primavera – Nas festas do interior, sempre é escolhido um rei ou uma
rainha em que representa a beleza da cidade, o concurso toma formato de brincadeira infantil
realizada na festa da primavera, visando a arrecadação de fundos para próximos eventos
escolares, por sua vez serão escolhidas seis crianças, três meninas e três meninos através da
arrecadação de votos para um torneio que irá premiar a criança que vender mais cupons,
envolvendo todos na compra dos votos, não relacionado a beleza e sim dedicação e
comprometimento da criança em vender para amigos e familiares, estimulando a empatia. Cada
candidato com autorização dos responsáveis, recebe um talão com cupons no valor de R$1,00
(um real) a ser vendido, cada talão enviado contém 10(dez) cupons. A premiação para as
crianças acontecerá por meio de presente surpresa e desfile especial no dia da festa.
Avaliação:
A festa da primavera ocorre como uma grande celebração de preservação ao meio ambiente e
confraternização de toda comunidade escolar envolvida, o projeto será considerado satisfatório
entre os alunos com intuito de obter atitudes de cuidado com a natureza e celebrar a estação
com a festa e a participação todos os envolvidos com entusiasmo e alegria.
Referências:
EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil –
2° edição, Brasília 2018.
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Projeto Alimentar:
Semana da Alimentação saudável CEPI ARAÇÁ-MIRIM

Período de 21 a 25 de outubro de 2019

Sobradinho – DF, abril de 2019
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1.Justificativa:
Em constante aprendizagem, as crianças da educação infantil devem ser etimuladas a aprender
a comer bem e ao abordar essa temática sobre alimentação saudável é também ofertar aos
pequenos esse estímulo para o desenvolvimento de bons hábitos alimentares, na busca por
formar futuros adultos saudáveis. A aceitação dos alunos por alimentos saudáveis no espaço
escolar deve integrar ações fundamentais como incentivo por meio de atividades educativas,
informação e motivação para as escolhas individuais na adoção de novas práticas saudáveis por
meio de alimentação equilibrada e proteção através de medidas que evitem alimentos
inadequados.
2. Objetivo geral:
Promover a conscientização de todos os envolvidos para o consumo de alimentos naturais e a
importância da boa alimentação para saúde e desenvolvimento dos seres humanos, ofertando
novas possibilidades de alimentação de forma atraente, dinâmica e educativa.
3. Objetivo específico:
 Conscientizar sobre a importância de uma boa alimentação;
 Aprender a optar por alimentos saudáveis;
 Adquirir bons hábitos alimentares;
 Conhecer novos alimentos;
 Apresentar os diferentes grupos dos alimentos.
4. Desenvolvimento:
Durante uma semana o projeto será desenvolvido em todas as turmas, ou seja, colocarão
em prática conforme cronograma e planejamento, atividades relacionadas ao tema. Na
segunda-feira dia 21 de outubro de 2019 terá seu início e a finalização na sexta-feira dia 25 de
outubro de 2019, no decorrer da semana haverão atividades de educação nutricional contando
com orientação e apoio da nuricionista do CEPI, somando atividades lúdicas e pedagógicas
fundamentada na Roda dos alimentos e na oferta por alimentos saudáveis no decorrer da
semana.
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A cada dia será apresentado um grupo da roda dos alimentos (tuberculos, hortaliças,
frutas, leites e derivados, óleos e gorduras, leguminosas e carnes). Pode ser em forma de peça
teatral previamente combinado entre as professoras em coordenação. Na sexta-feira, último
dia destinado ao tema, será confeccionado a roda dos alimentos com recorte e colagem de
gravuras, onde cada turma ficará responsável por uma porção da roda e deverão colar em
conjunto com os colegas de turma.

5. Sugestões de atividades a serem realizadas:
 Piquenique Saudável: As turmas serão divididas em grupos onde cada grupo fará um
piquenique no horário do café da manhã;
 Livro: “A menina que não gostava de fruta”;
 Atividade pedagógica: Eleboração da roda dos alimentos;
 Inclusão das novas receitas enviadas pelos pais e reponsáveis no livro de receitas;
 Cozinha experimental: Salada de frutas
 Gincana Saudável: Os grupos farão uma gincana onde serão realizadas provas como,
dança da cadeira, adivinhação com os olhos vendados (tato e paladar), corrida do ovo,
montagem do quadro de alimentos que pertencem aos grupos.

6. Gincana saudável:
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A coordenadora e nutricionista deverão organizar as atividades que serão realizadas e
conduzir essa atividade com alegria, as professoras e monitoras irão motivar e envolver as
crianças, que

serão divididas por segmentos para realizar brincadeiras que envolverão a

participação dos alunos. Os grupos terão nomes de alimentos saudáveis, se caracterizarem e
realizar as seguintes provas:
- Adivinhação das frutas com olhos vendados.
- Montagem do semáforo dos rótulos.
- Todos os alunos tomar suco verde (Colocar horário da colação).
- Dança das cadeiras.
- Encontro de imagens dos alimentos saudáveis pela creche.
- Todas as crianças da equipe deverão cantar uma música que fale de alimentação. A
gincana deverá terminar empate entre os grupos, pois os ganhadores são todos que aprenderam
a se alimentar bem durante essa semana na creche e não tem preguiça de comer.
Encerramento da temática: Para o encerramento da semana a proposta para musicalização no
pátio, apresentação da peça teatral que será realizada pelas monitoras sobre os grupos de
alimentos que foram estudados ao longo da semana.
Avaliação
Será feita ao longo da semana conforme a observação na participação e descobertas das
crianças na realização das atividades propostas e evolução do comportamento na aceitação
frutas e demais alimentos dutante os momentos de refeições na rotina realizada.
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Projeto Araçá-mirim:

Aqui tem criança feliz!

Sobradinho – DF, abril de 2019
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Semana das crianças
Justificativa:
Considerando a Educação infantil como etapa fundamental para desenvolvimento da criança na
educação básica somado à importância do brincar na escola como processo de aprendizagem, o
presente projeto propõe atividades contrárias ao que acontece diariamente no CEPI Araçámirim, por cinco dias especiais, regados de descontração, brincadeiras, ludicidade, diversão e
cardápio diferenciado para celebrar a data do dia das crianças em nossa escola com muito
respeito e alegria.

Objetivo geral:
Proporcionar a vivência de atividades que estimulem momentos de euforia, criatividade,
imaginação e brincadeiras que permitam experimentar o mundo dos objetos, das pessoas, da
natureza e da cultura para compreender os variados campos de experiência e significados
favorecendo o desenvolvimento.

Objetivo específico:
* Compreender e demonstrar respeito ao dia destinado às crianças.
* Estimular aprendizagem através da criatividade e a imaginação por meio das brincadeiras e
histórias.
* Estimular a autonomia, desejos e necessidades de cada criança.
* Desenvolver atividades que envolva tomar decisões, sentimentos, integração e explorar o
ambiente em que estão inseridos.
* Socializar costumes e valores morais entre as crianças respeitando o universo infantil.

Desenvolvimento:
Na segunda semana de outubro, nos dias que antecedem à data comemorativa ao dia das
crianças, proporcionar aos alunos deste CEPI momentos de descontração e estímulo,
respeitando os campos de experiências direcionados pelo currículo em movimento, a rotina
realizada e seus horários fixos de atividades que não são alteradas, tais como alimentação,
banho e soneca.
Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626
CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576
Página 184 de 191

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo
CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim

Culminância do projeto:
Realizar de forma coletiva atividades para cada dia da semana referente e dessa forma ofertar
aos alunos momentos diferentes em cada turno, planejado pelas professoras, conforme a rotina
do café da manhã, colação, almoço, soneca, lanche e jantar, caso tenha alguma necessidade de
mudança, deverá ser previamente comunicado pela coordenadora pedagógica em reunião.
Durante essa semana a recepção e saída dos alunos serão com música.

Definir cronogrma das atividades a serem desenvolvidas com as crianças durante a
semana temática para que todos os envolvidos se programem.
Avaliação:
Observar participação, percepção, integração e envolvimento das crianças nas atividades
possibilitando habilidade e desenvolvimento, visando intervenção se necessário.

Referências:
EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil –
2° edição, Brasília 2018.
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Projeto artístico / musicalização:

Cantata de Natal

Sobradinho-DF, abril de 2019
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Justificativa:
Com propósito de celebrar o real espírito Natalino entre o corpo pedagógico e comunidade
escolar, considerando que no mundo as pessoas marcam esses momentos especiais com uma
data, a pretensão é conduzir atividades que valorizem o conhecimento das crianças sobre o
Natal e estimular a construção do conhecimento das tradições do Natal de forma participativa,
descontraída, buscando integrar a perspectiva de diversas áreas.

Objetivo geral:
Apresentar às crianças o verdadeiro espírito de natal resgatando através da participação nas
atividades com alegria, enfatizando o ambiente festivo, perceptivo, estimulando a solidariedade
e amor ao próximo, facilitando a construção do conhecimento das tradições, buscando integrar
diversas áreas e permitindo a livre criação, a interação, o diálogo e respeitando as diferenças.

Objetivo específico:
* Demonstrar respeito ao significado do Natal, estimular a imaginação e a criatividade.
* Identificar símbolos Natalinos.
* Promover e estimular a linguagem oral, a socialização e participação de atividades que
envolvam histórias, brincadeiras e canções que despertem e esclareçam curiosidades.
* Desenvolver a expressão corporal através das músicas.
* Brincar expressando emoções, sentimentos, pensamento, desejos e necessidades.

Desenvolvimento:
Durante todo mês de novembro cada professor deverá orientar sobre a temática do Natal
paralelamente às atividades a serem cumpridas conforme calendário escolar, preparando as
crianças para sua chegada e instruir sobre o verdadeiro sentido do natal, assim estimular a
magia e o imaginário através do carinho e a pureza dedicada às crianças, além de incentivar
para culminância do projeto em nosso CEPI Araçá-mirim que será a realização da Cantata de
Natal para as famílias.
Dessa forma o corpo pedagógico deverá explorar símbolos e características para o
desenvolvimento de atividades, realizar produção de trabalhos artísticos utilizando traços, sons,
cores e formas diversas do desenho, da pintura, da colagem, construindo o gosto, o cuidado e o
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respeito pelo processo de produção e criação, além de possibilitar manuseio de diversos
materiais, texturas e entrando em contato com formas de expressão artística, conhecendo a
diversidade de produções. Levar em consideração o respeito aos diferentes pensamentos,
proporcionar momentos de reflexão através da leitura de histórias, vídeos, roda de conversa,
teatro e atividades prazerosas e criativas estimulando a imaginação dentro dessa temática para
o universo infantil.
Cabe lembrar que cada professor deverá conduzir em sua sala as atividades como preferir e
preparar as crianças para a apresentação da cantata, porém em durante a coordenação
pedagógica relacionar aos segmentos como será a execução dessas atividades e previamente
informar a coordenadora sobre o que está sendo preparado.
-Em sala estimular as crianças para “escrever” uma cartinha ao Papai Noel, onde a professora
deve envolver as crianças em uma dinâmica especial.
-Ensinar e ensaiar diariamente durante todo o mês de novembro com as crianças músicas
natalinas para que os mesmos cantem juntos aos pais no dia da reunião de pais.

Sugestões de metodologias a serem aplicadas em sala:
*Conversa informal sobre a história do Natal e seus símbolos;
*Apresentação e atividades com os símbolos do Natal (sino, guirlanda, papai Noel, bota,
estrela, bolas, renas, anjos);
*Confeccionar com as crianças uma árvore de natal.
* Ensaios de músicas natalinas: Bate o sino pequenino sino de Belém, Natal das crianças, Bom
velhinho, Natal todo dia, Vem que está chegando o natal, Deixei meu sapatinho, Noite feliz,
Pinheirinhos que alegria, Bate o sino pequenino ao som do rock, Um feliz natal, A paz- Roupa
nova, Vamos construir, Um sonho lindo.
* Historinha: Estrelinha mágica – turma da Mônica
* Confraternização de Natal para as crianças.
* Enviar bilhete aos pais pedindo a participação deles no nosso projeto, incentivando nossas
crianças com a magia do natal.
* Os pais enviarão uma carta de resposta para o filho em que eles escreverão, como foi o filho
ao longo do ano. As professoras farão essa leitura em sala. (Registrar momento).
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* Os alunos levaram para casa a carta de natal feita pelo Papai Noel (enviaremos um bilhete
aos pais pedindo que leiam com seus filhos em casa e nos conte como foi essa experiênciaenviaremos junta a cartinha uma folha para que os pais junto ao seu filho registrem esse
momento com um desenho, foto, frase ou historinha).

Culminância do projeto:
Realização da Cantata de Natal, no dia 13 de dezembro de 2019, sexta-feira, no período
vespertino, à partir das 15h, escolher as músicas e ensaiar com as crianças previamente o que
será demonstrado aos pais, informar a coordenadora pedagógica para que não haja duplicidade
de músicas e aconteça diversidade nas apresentações que devem ser interligadas. A
ornamentação do pátio da escola, murais das salas e área administrativa devem estar decoradas
com motivos natalinos para a realização do evento envolvendo professores e monitores.

Avaliação:
Avaliação será através da participação e evolução das crianças conforme as atividades
propostas no decorrer da realização do projeto e relacionamento com todos os envolvidos.

REFERÊNCIAS:
EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil –
2° edição, Brasília 2018.
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