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“ Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem
sentido, se não tocarmos o coração das pessoas.
Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio
que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que
sacia, amor que promove.
E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com ela não
seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto
durar.
Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”.
(Cora Coralina)
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APRESENTAÇÃO
Esta Proposta Pedagógica é resultado de um trabalho coletivo desenvolvido por toda
a comunidade escolar do Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá. O trabalho foi
desenvolvido com vistas a favorecer uma reflexão sobre o papel de cada profissional da
instituição, na promoção de uma educação de qualidade para as crianças atendidas.
Neste documento encontramos sistematizadas as ideias, as concepções, propostas
e projetos dos professores, da Equipe de Apoio à Aprendizagem, da Sala de Recurso, da
Educação Precoce e da direção da escola para o CEI 01. Entendemos que a construção
desta PP nunca estará acabada, estática e definida, ele se constitui um processo dinâmico,
inacabado e por isso imperfeito. O que ora apresenta-se para comunidade escolar
representa o que o grupo do CEI conseguiu avançar e propor como um trabalho em busca
de uma educação pública de qualidade para as crianças de educação infantil do Paranoá.
A metodologia adotada para construção da PP atende a orientação do documento
da SUBEB sobre a Orientação Pedagógica (2014). Desde o primeiro trabalho foram
formados grupos que ficaram responsáveis por elaborar, revisar e atualizar o documento.
Foram realizados ainda, questionários com os familiares e com os funcionários da escola
com a finalidade de conhecer a escola que cada pessoa deseja, em seus aspectos
negativos, positivos e sugestões. Com as crianças foram realizadas conversas informais na
rodinha para que eles expusessem como é a escola que elas sonham. Foram muitos os
relatos, questionamentos e sugestões. Expressaram suas ideias também por meio de
desenho.
A construção deste documento tem sido de muito crescimento para o CEI 01 do
Paranoá, pois, a partir do momento em que a comunidade escolar passa a fazer parte de
sua construção, torna-se também responsável por executá-lo e/ou criar meios para que
este aconteça.
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HISTORICIDADE
Em 06 de novembro de 1998, o Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá foi
autorizado a funcionar no início do ano letivo de 1999. Com planta estrutural elaborada com
instalações físicas para atender a modalidade creche e educação infantil, a escola foi
instalada à Quadra 16 conjunto E lote 01, Cidade Satélite do Paranoá, Distrito Federal.
Iniciando suas atividades em fevereiro de 1999, a escola ofereceu apenas a
educação infantil – cinco e seis anos (2º e 3º Períodos, respectivamente) e a então
Educação Precoce, destinado a atendimento educacional especializado às crianças de zero
a três anos e onze meses, em dois turnos: matutino e vespertino. No ano de 2007 com a
mudança do Ensino Fundamental para nove anos, a escola passou a atender crianças de
4 e 5 anos na Educação Infantil (1º e 2º Períodos).
A escola conta atualmente com o PDAF, verba destinada a compra de bens duráveis
e materiais de uso coletivo, o que permitiu em 2013 a compra de televisores para as salas
e colocação de armários nas dependências da escola, permitindo um melhor
aproveitamento dos espaços e melhoria na qualidade de ensino.
Em relação ao histórico da gestão do CEI, a partir de 2008 que a direção foi
referendada por plebiscito, e depois passou a participar do processo de gestão
compartilhada. Em 2013, a direção da escola atuou de forma temporária, em função de
uma medida interventiva da Gerência Regional do Paranoá. Ao final do ano de 2013, foi
aberto o processo eleitoral democrático das direções de escola do DF, porém não houve
inscrição de chapa para direção do CEI 01. No ano de 2014, foi eleita uma equipe gestora.
A atual equipe gestora foi eleita no ano de 2016 com início de mandato em 2017, com
duração de três anos, portanto até 2019.
No ano de 2016, por solicitação da CRE Paranoá/Itapoã, a escola passou por
algumas mudanças em relação à disposição das salas de aula e da brinquedoteca.
Considerando a grande demanda por vagas para crianças de educação infantil, 4 e 5 anos
foi necessário que a escola ampliasse em vinte por cento a quantidade de vagas. A escola
é a única instituição pública exclusivamente de educação infantil a contemplar parte
das crianças do Paranoá, Itapoã, Paranoá Park, entre outras demandas da região de
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localização, porém, em 2017 algumas escolas também passaram a conter a Educação
Infantil.
O CEI atende agora aproximadamente 750 (seiscentos) alunos no Ensino Regular,
Classe Especial e Educação Precoce. Contamos hoje com 78 (setenta e oito) funcionários
divididos em direção, corpo docente, auxiliares de educação, serviços gerais, portaria,
merenda, vigilância, monitores e educadores sociais voluntários.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
2.

DADOS DA MANTENEDORA:

2.2.1 Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
2.2.2 C.N.P.J nº: 00.394.676/0001-07
2.2.3 Endereço: Anexo I do Palácio do Buriti, 9º andar – Brasília / DFCEP 70.075900
2.2.4 Telefones: (61) 3224-0016 / 3225-1266
2.2.5 Fax: (61) 3213-6360
2.2.6 Data da Fundação: 02 de dezembro de 1959
2.2.7 Registros:


Decreto nº 47.472, de 02 de dezembro de 1959, que institui a CASEB Comissão de Administração do Sistema Educacional de Brasília.

 Portaria nº 04, de 05 de janeiro de 1960, que expede o regimento da Comissão
de Administração do Sistema Educacional de Brasília - CASEB.
2.2.8 Utilidade Pública: “Educação de qualidade a toda população do Distrito
Federal”.
2.2.9 Secretário: Júlio Gregório Filho

2.3

DADOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL:

2.3.1 Nome da Instituição Educacional: Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá
2.3.2 Endereço Completo: Quadra 16 conjunto E lote 01 – Área Especial
2.3.3 Telefone: (61) 3901-7557
2.3.4 Localização: Zona Urbana da Cidade Satélite do Paranoá, VII Região
Administrativa do Distrito Federal.
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2.3.5 Divisão, Delegacia ou Subdivisão de Ensino: Coordenação Regional de
Ensino do Paranoá/Itapoã.
2.3.6 Data da criação da Instituição Educacional: 06 de novembro de 1998.
2.3.7 Registros:


Resolução nº 6385 de 06 de novembro de 1998.



Portaria nº 003 de 12 de janeiro de 2004. DODF nº 14 de 21 de janeiro de
2004.

3. ESPAÇO FÍSICO DISPONÍVEL:
Área do Terreno: 2.819,10 m²
Área Construída: 1.483,12 m²
Número de Pavimentos: 03

3.1

PAVIMENTO SUPERIOR:

01 Sala para os Professores
01 Sala de Recursos;
02 Banheiros para adultos;
02 Banheiros para crianças;
04 Salas de Aula, sendo duas para Integração Inversa e duas Reduzida
(espaço físico reduzido)
01 Cozinha;
01 Refeitório;
01 Despensa

3.2

PAVIMENTO INFERIOR:

01 Sala de Direção;
01 Sala para Vice-Diretora e Supervisora;
01 Secretaria;
01 Sala de Aula (Classe Especial)
02 Depósitos;
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01 Sala para a Equipe de Apoio à
Aprendizagem;
01 Copa;
01 Banheiro Feminino para ANES
01 Banheiro Masculino para ANES;
01 Almoxarifado;
03 Salas de Aula (Ensino Regular);
01 Sala de Atividades Aquáticas
02 Salas Educação Precoce
01 Banheiro feminino infantil
01 Banheiro masculino infantil
01 Pátio Interno;
01 Brinquedoteca;

3.3

PAVIMENTO INFERIOR:

06 Salas de Aula com Banheiros Conjugados;
01 Pátio Interno;
02 Parques Infantis;
01 Estacionamento.

4.
4.1

RECURSOS HUMANOS:

Diretora:
Denise Portela Xavier

4.2

Vice-Diretora:
Maria Luciene Simplício da Silva

4.3

Supervisora Pedagógica:
Marcenita Wolff

4.4

Chefe de Secretaria:
Valda de Jesus Nasareth
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Auxiliares de Educação / Portaria:

4.5

Heleni Beserra da Silva
Auxiliares de Educação / Serviços Gerais:

4.6

Mironeides Costa da Anunciação
4.7

Professores da Educação Infantil (1º e 2º Períodos):


Amanda da Costa Soares Martins



Cleidiane Santos Oliveira



Cristina Ferreira Lisboa de Oliveira



Daiane Neres de Oliveira



Denise Portela Xavier



Elane da Costa Mendes



Erika Oliveira de Sousa



Erimar Oliveira do Nascimento



Fabiana Bispo dos Santos



Fabiana Nucelina da Silva Paiva



Francisca Maria Farias



Hélia de Jesus Nasareth



Ivoneide Ferreira Machado



Jociane Francisco Pires



Josilene Carneiro de Aguiar



Larissa Julia Venancio



Lilian Maria Rodrigues Gonçalves



Luciane Rocha da Silva



Lucicleia Mendes da Conceição



Luzinalva Castro Rabelo



Magda Rita Alves Machado Rinco



Marcia Rocha da Silva



Marcia Sousa de Abreu



Maria Vania Almeida da Rocha dos Santos



Maurisa Rocha da Silva
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Mislene Santiago de Lima



Mônica Nascimento da Rocha



Paula Cristina Santiago de Oliveira



Raquel da Silva Ferreira dos Santos



Rosana Monteiro da Silva



Roseli Carneiro Gomes



Silvana Damiana da Silva de Azevedo



Taís Rodrigues da Costa



Uisnei Freitas de Assis



Valéria Caixeta Borges de Carvalho

4.9

Coordenadora da Educação Infantil:
No momento a escola não tem este profissional.

4.10 Professoras da Educação Precoce:


Aline Rejane Pereira Costa



Ana Lúcia Carneiro Mendonça



Aroldo Ferreira Mendes



Daiane Caprine dos Santos



Deyvison Vanderley da Silva



Eugenia Pereira dos Santos



Gerciane Máximo Alves



Gilson da Silva Gomes



Izabel Pereira Soares



Juliana Brasil Silva Resende



Junay Nancy dos Santos



Jociane de Paiva Maciel



João Ferreira Santos Neto



Marcus Vinícius de Farias Vasconcelos



Maria de Fátima Maciel do Calmo Guimarães



Pollyanna Mariano Silva Lemos



Raimunda de Fátima Feitoza Costa



Raquel Gomes Alves Mendes
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Rogério Nascimento de Souza



Telka Mara de Oliveira Cândido

4.11

Coordenadora do Ensino Especial / Educação Precoce:
Raquel Gomes Alves Mendes

4.12 Professora da Sala de Recursos:
Márcia Sousa de Abreu
4.13 Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem:
Pedagoga: Glaydes da Cunha Melo de Oliveira
Psicóloga: No momento a escola não tem este profissional.
4.14

Orientadora Educacional:
No momento a escola não tem este profissional.

4.15

Funcionários Terceirizados / Serviços Gerais / Conservação e Limpeza:



Ana Célia Silva



Edilson Silva de Souza



Eliane Batista dos Santos



João Ferreira dos Santos Neto



Manoel Borges Guedes



Mirtes Heliane de Siqueira



Pedro Coelho Rodrigues



Ivoneide da Silva Barros



Rosa Maria da Silva Macedo

4.16 Funcionários Terceirizados / Cozinheiras


Antonio Marcos de Freitas



Adriana Silva Dias



Elisangela Ferreira da Silva



Maria Luiza de Sousa Ribeiro
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4.17

Mariza Rodrigues da Silva
Educadores Sociais Voluntários



Lúcia Maria dos Santos Oliveira



Noelma Lopes de Oliveira



Elizângela Alves Tiburtino



Damires Rocha de Oliveira



Kalyssa Amanda do Nascimento Leite



Jalline Seype de Sousa



Dejane Corcino de Anchiêta



Kalyna do Nascimento Leite



Dinaiane Modesto Marinheiro



Antonia Pereira de Andrade



Luciana Maria Vieira dos Santos



Manuela Borges da Silva



Alex dos Santos Rocha



Lucas da Silva de Almeida



Guilherme Henrique dos Santos de Oliveira



Marcela Marcelino dos Santos



Marcela de Brito Mejias



Renata Pinto Lopes

4.18

Vigilantes Terceirizados



Glaydson Ferreira Alves



Juarindo Torres Quintanilha



Sergio Lopes da Abadia



Maurílio Marques
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5. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DO CEI 01 DO PARANOÁ
O CEI 01 é a única Instituição de Ensino da Rede Pública que atende exclusivamente
a Educação Infantil na zona rural e urbana do Paranoá, Itapoã e Paranoá Park com uma
população de aproximadamente 116.000 habitantes, segundo dados da Pesquisa Distrital
por Amostra de Domicílios 2013-2015 (Codeplan).
Para fins de suprimento da grande demanda a escola funciona em dois turnos:
matutino e vespertino, atendendo 16 turmas de classe comum, 08 turmas de integração
inversa, 02 turmas reduzidas e 01 turmas de classe especial.
O CEI 01 oferece ainda o Programa de Educação Precoce que se caracteriza por
atendimentos individualizados e em grupos, com pedagogos e educadores físicos, às
crianças com necessidades educacionais especiais, crianças de risco, com atraso no
desenvolvimento, na faixa etária de zero a três anos, onze meses e vinte e nove dias. Faz
atendimento aproximadamente a 136 crianças, contando ainda com lista de espera.
Nos questionários respondidos pelos pais vemos uma avaliação do trabalho
desenvolvido pelo CEI 01 bem como sugestões para melhoria:
“ O atendimento é bom, vários materiais para trabalhar. Sugestão: piscina para
estimulação das crianças” (Mãe da Ed. Precoce).
“ Os professores são ótimos, a escola é bem educativa, atenciosa, cuida muito bem das
crianças. Bom, deveria melhorar mais a questão dos banheiros que estão precisando de
reforma.” (Mãe do regular).
Grande parte das famílias do CEI são participativas em reuniões e festas e uma
parte significativa delas se preocupam com a qualidade de ensino que seus filhos
recebem.

6.

FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), a
expansão de creches e pré-escolas como um fato sócio histórico, acompanhou a
intensificação da urbanização, a luta pela democratização da escola pública, inserção e
participação crescente da mulher no mercado de trabalho, a pressão dos movimentos
feministas, bem como as mudanças ocorridas na organização e estrutura familiar.
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A ampliação das demandas por uma educação institucional de qualidade para
crianças de zero a cinco anos, fez com que os Estados e Municípios sofressem influências
do fato de que a sociedade está cada vez mais consciente da importância das experiências
vivenciadas nos primeiros anos do indivíduo para o desenvolvimento pleno do cidadão.
O termo Educação Infantil remete a um conceito relativamente recente na História
do Brasil. As escolas que atendiam crianças pequenas eram consideradas creche ou
escolinha. Por muitos, não era vista como um espaço de aprendizagem e descoberta. Mas
sim, como uma extensão do lar da criança, onde o objetivo maior era cuidar durante a
ausência da família.
Educação Infantil foi finalmente reconhecida como uma etapa importante para o
desenvolvimento da criança em sua integralidade com funções distintas e complementares
a função familiar. A Constituição atual reconheceu, pela primeira vez, a Educação Infantil
como a primeira etapa da Educação Básica, como direito da criança, opção da família e
dever do Estado. Esses princípios estão garantidos pela Lei de Diretrizes e Bases, o
Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Federal.
“A Educação Infantil é uma etapa da educação básica que enfrenta atualmente vários
desafios, por ser ainda muito recente sua integração ao sistema educacional no País e ao
mesmo tempo estar sob pressão para expansão quantitativa, com qualidade, tanto para
atender à nova legislação da obrigatoriedade da educação dos quatro aos dezessete anos,
quanto para contemplar a demanda representada pelo segmento etário de até três anos de
idade. ” (MEC- Termo de Referência Nº 26/1041/2013/ Projeto UNESCO/BRZ/1041 “Apoio
ao Desenvolvimento de Estratégias de Implementação do Plano Nacional de Educação no
tocante às Políticas Públicas de Educação Básica”- Justificativa § 3º).
A Constituição Federal de 1988 reconhece o atendimento a esta faixa etária,
expresso no Artigo 208 – “O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a
garantia de: IV – Atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade”.
Outro documento importante que define diretrizes para a Educação Infantil é a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/96), que define:
Art. 29 – A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade
o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
Desta forma, a Lei de Diretrizes e Bases visa proporcionar condições adequadas
para promover o bem-estar, o desenvolvimento físico, motor, emocional, intelectual, moral
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e social, a ampliação de suas experiências, bem como estimular seu interesse pelo
processo do conhecimento, da natureza e da sociedade.
Para que se cumpra tal determinação, a LDB estabelece no Artigo 30 – “A Educação
Infantil será oferecida em: I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três
anos de idade; II – pré-escolas, para crianças de quatro a cinco anos de idade”. (Redação
dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
Com a LDB, a Educação Infantil conquistou, portanto, um novo espaço social,
integrando as creches e pré-escolas ao Sistema de Ensino. Esta integração rompe com a
tradicional vocação assistencial das creches e pré-escolas e com sua perspectiva
compensatória e antecipatória da escolaridade fundamental. Isso significa atentar para
várias questões que vão muito além dos aspectos legais.
Tais
pedagógicas

modificações
da

envolvem,

Educação

principalmente,

Infantil e

assumir

as

especificidades

rever concepções sobre a

infância, as

responsabilidades da sociedade e o papel do Estado diante das crianças pequenas.
Faz-se necessário também a presença da Educação Infantil nas agendas políticas
sociais e econômicas das diferentes instâncias do Estado e da sociedade civil,
comprometidas em ações de parceria que possibilitem a melhoria e ampliação do
atendimento compatível com os recursos existentes.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica, a Educação Infantil
é garantida as crianças de zero a cinco anos. “Do Direito à Educação e do Dever de Educar:
IV – atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a cinco anos de
idade [...]”
Mas há tempo o Governo Federal, representado pelo Ministério da Educação, vinha
enviando efetivos esforços na ampliação do ensino fundamental para nove anos,
considerando a crescente universalização dessa etapa de ensino de oito anos de duração
e, ainda, a necessidade de o Brasil aumentar o número de anos do ensino obrigatório. E,
finalmente, em 06 de fevereiro de 2006, a Lei nº 11.274, instituiu o ensino fundamental de
nove anos de duração com a inclusão das crianças de seis anos de idade.
Com a implantação pelo Governo do Distrito Federal, representado pela Secretaria
de Estado de Educação, do ensino fundamental de nove anos, em todas as regionais de
ensino em 2008, a Educação Infantil passou a ser oferecida para a faixa etária de quatro e
cinco anos de idade.
Tal mudança relaciona-se ao fato de recentes pesquisas mostrarem que “89,7% das
crianças de seis anos estão na escola, sendo que 38,9% frequentam a Educação Infantil,
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13,6 % pertencem às classes de alfabetização e 29,6% estão no ensino fundamental”
(IBGE, Censo Demográfico 2000).
Ainda sobre a expansão da matrícula na Educação Infantil, um documento publicado
pela CODEPLAN (2014) mostra os novos desafios da Educação, ele pressupõe que, em
2030, o DF alcançará a situação ideal, ou seja, todas as crianças de 0 a 5 anos passarão
a frequentar a pré-escola. Para atender as crianças, o DF deverá criar mais 178,9 mil vagas
e contratar mais de 9,5 mil professores de Educação Infantil.
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), do
Ministério da Educação, somente 32,6% das crianças de 0 a 5 anos frequentaram unidades
escolares em 2012, e 60,1% delas estudaram na rede privada.
Outra reflexão que precisa ser expressa neste documento é a inclusão de crianças
com deficiência na rede pública de ensino. A concepção de Educação Especial numa
perspectiva inclusiva tem sido definida em nosso país numa perspectiva mais ampla que
ultrapassa a simples concepção de atendimento especializado. A proposta é de que este
ensino seja transversal, ou seja, que permeie todos os níveis – Educação Infantil, Ensino
Fundamental, bem como a Educação de Jovens e Adultos. É importante registrar a
discussão em torno do status da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência e
seu Protocolo Facultativo, ambos assinados em Nova York, foram promulgados pelo
Decreto nº 6.949/2009, após aprovação pelo Decreto Legislativo nº 186/2008. Desse modo,
a Convenção tem força de emenda constitucional em nosso ordenamento jurídico.
Assim, a Educação Especial visa em seu sentido mais amplo, proporcionar
condições para a aprendizagem por meio da valorização de diversas formas de aprender,
de compreender o mundo e de dar significado a ele. Para tanto, a gestão escolar necessita
organizar recursos de tecnologia assistiva, acessibilidade, eliminando barreiras com
acompanhamento pedagógico e serviços diversos para o atendimento especializado a seu
público alvo e garantir que os pressupostos inclusivos cheguem à sala de aula comum. No
CEI isso significa atender de forma cuidadosa a todas as crianças com deficiência e
transtornos globais garantindo uma educação de qualidade, seja nas turmas de integração
inversa, turmas reduzidas, salas de recurso e nos serviços de apoio à aprendizagem.
Garantindo materiais alternativos e pedagógicos para o desenvolvimento pleno dessas e
de todas as crianças atendidas no Centro de Educação infantil.
O desenvolvimento de uma prática educativa comprometida com a construção
coletiva de seus pressupostos encontra respaldo legal também na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei n° 9.394/96), que em seu Artigo 12, estabelece que “os
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estabelecimentos de ensino [...] terão a incumbência de: I – elaborar e executar sua
proposta pedagógica; II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros”.
Ainda no Artigo 12, inciso VI, afirma que os estabelecimentos de ensino devem
“articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da
sociedade com a escola”.
A 2ª edição do Currículo em Movimento do Distrito Federal para a Educação Infantil
oferece aspectos que norteiam e subsidiam as instituições de educação coletiva para a
primeira infância na elaboração, desenvolvimento e avaliação de usas Propostas
Pedagógicas – PP (de acordo com as DCN e a BNCC, o Projeto Político-Pedagógico – PPP,
atualmente, denomina-se Proposta Pedagógica – PP), com o objetivo de ofertar um
atendimento educativo de qualidade aos bebês, às crianças bem pequenas e às crianças
pequenas, alinhando-se às Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil –
DCNEI e à Base Nacional Comum Curricular – BNCC, entre outros documentos legais.
A Proposta Pedagógica (PP) do Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá, da Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal, é um instrumento de trabalho pautado pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996 e Lei Federal nº 12796,
de 04/04/2013.
Este documento permite a construção da identidade da instituição escolar, onde
estão presentes seus objetivos e desejos de mudanças, de suas concepções e de seus
sonhos. Define a natureza e o papel socioeducativo, cultural, político e ambiental da escola,
bem como sua organização e gestão curricular para subsidiar as ações pedagógicas de
acordo com as necessidades da comunidade escolar.
A Proposta Pedagógica é uma ferramenta gerencial de planejamento, orientação e
construção, que auxilia a escola a definir suas metas, prioridades e suas ações. É um
conjunto de princípios que norteiam a elaboração e a execução dos planejamentos de forma
democrática, otimizando a construção e participação coletiva de todos os segmentos da
instituição escolar.
Segundo Libâneo (2004), é o documento que detalha objetivos, diretrizes e ações do
processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese das exigências
sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e expectativas da comunidade escolar.
Paulo Freire diz: “Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no
trabalho, na ação-reflexão! ”
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Fazer a diferença, não é tarefa simples, o compromisso com a construção da
cidadania é uma prática voltada para a realidade social, tendo em vista, o respeito às
diversidades e limitações na busca de uma educação responsável e digna para a formação
global do indivíduo.
A PP define a intencionalidade e as estratégias da escola. É um mecanismo eficiente
e capaz de proporcionar condições de se planejar, buscar meios e recursos a fim de
promover uma educação de qualidade.
Contudo, ressaltamos a importância da PP em resgatar a autonomia, os valores e a
identidade moral da escola, respeitando-a como espaço público, lugar de debate, do diálogo
fundado na reflexão coletiva, dentro dos preceitos da gestão democrática.

7. MISSÃO DA NOSSA INSTITUIÇÃO
O Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá tem como missão proporcionar uma
Educação de qualidade que contribua para a formação de um cidadão autônomo, crítico e
criativo.
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8. PRINCÍPIOS ORIENTADORES
A Proposta Pedagógica do CEI trabalha na perspectiva da integralidade, ao
considerar a criança como um ser indivisível, inteiro e único. Sendo assim, o trabalho em
Educação Infantil deve basear-se nos seguintes princípios destacados pelas DCNEI’s:


Éticos,



Políticos



Estéticos
Além desses princípios, vale destacar que todo o trabalho educativo no CEI 01 leva

em consideração os temas transversais do Currículo em Movimento da Educação Básica
(2014): educação para diversidade, cidadania e educação para e em direitos humanos e
educação para sustentabilidade. Isso significa dizer que, acreditamos que a educação
infantil é um campo fértil para promoção de uma educação que considere a diversidade, o
respeito entre as pessoas, a garantia dos direitos humanos e discuta criticamente temáticas
que são vivenciadas intensamente pela sociedade brasileira e que encontram na educação
uma forma de enfrentamento a essas questões.
As concepções desta PP coadunam com a definição da SEEDF partindo da definição
de diversidade, com base na natureza das diferenças de gênero, de intelectualidade, de
raça/etnia, de orientação sexual, de pertencimento, de personalidade, de cultura, de
patrimônio, de classe social, diferenças motoras, sensoriais, enfim, da diversidade vista
como possibilidade de adaptar-se e de sobreviver como espécie na sociedade. ” (GDF
2014, pag.41)
Passemos a conhecer os princípios que orientam as aprendizagens a serem
promovidas com as crianças do CEI, considerando os eixos transversais:


Princípios éticos – valorização da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes
culturas, identidades e singularidades.
O trabalho educativo organiza-se e estrutura-se de modo a assegurar às crianças a

manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades, a valorização de suas produções,
o apoio à conquista da autonomia na escolha de brincadeiras e de atividades, de modo a
viabilizar:
A ampliação das possibilidades de aprendizado e de compreensão de mundo
e de si próprio;
A construção de atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a
autoestima e os vínculos afetivos;
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O combate aos preconceitos e discriminações negativas;
A conquista da autonomia, inclusive nos cuidados pessoais diários;
O aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais;
A aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida humana, a
liberdade e a integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as pessoas, a
igualdade entre homens e mulheres, assim como a solidariedade a grupos
vulneráveis política e economicamente;
O respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a
preservação dos recursos naturais.
Cuidado ao utilizar e zelo pelo patrimônio da escola.


Princípios políticos – garantia dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade
e do respeito à democracia.
A criança, produtora e consumidora de cultura, é participante da vida social, modifica

e é modificada pelas interações que estabelece com o outro, com a cultura e com o
ambiente, por meio das múltiplas linguagens. Dessa forma, o CEI deve proporcionar-lhe:
Formação participativa e crítica;
Contextos que lhe permitam expressar sentimentos, ideias, questionamentos;
Situações em que aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a opinião
dos outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um conflito;
Experiências bem-sucedidas de aprendizagens e oportunidades para o
alcance de aquisições afetivas e cognitivas;
Ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se expressar,
comunicar e criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e
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trabalhar em grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os problemas e conflitos
que se apresentam às mais diferentes idades.


Princípios estéticos – valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e
da pluralidade de manifestações artísticas e culturais.
O envolvimento da criança com as manifestações artísticas oportuniza lhe

desenvolvimento da imaginação, de habilidades criativas, da curiosidade e da capacidade
de expressão nas múltiplas linguagens (gestual, corporal, plástica, verbal, musical, escrita
e midiática, entre outras), a partir de estímulos sensoriais e pela releitura, criação e
recriação, aproximando-a do mundo da arte. Para isso, é necessário que haja:
Valorização do ato criador das crianças, garantindo-lhes a participação em
diversificadas experiências;
Organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que
desafiem o que já sabem sem ameaçar sua autoestima nem promover
competitividade;
Possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam
em nossa sociedade, selecionados pelo seu valor formativo que possuem em
relação

aos

objetivos

definidos

pelo

projeto

político-pedagógico

em

desenvolvimento;
Oportunidade de apreciação de suas próprias produções e a exposição a
adultos e outras crianças.
Agora passemos a conhecer os Princípios Epistemológicos que orientam as
aprendizagens a serem promovidas com as crianças do CEI, estes princípios mostram
aquilo que procuramos atingir e expressam o que consideramos fundamental:
conhecimentos, valores, atitudes, relações e interações. Dentro da perspectiva do Currículo
Integrado, os princípios orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade,
contextualização e flexibilização.


Princípio da unicidade entre teoria e prática- Para garantir a unicidade da teoriaprática no currículo e sua efetividade na sala de aula, privilegiamos estratégias de
integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese, e aplicação de conceitos
voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes
ao raciocínio, problematização e questionamentos.
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Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização- A interdisciplinaridade

e a contextualização são nucleares para e efetivação de um currículo integrado. A
interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes eixos da
educação infantil ele ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do pensamento. A
contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e
procedimentos didático-pedagógico, propiciando relação entre dimensões do processo
(ensinar e aprender).
Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive no CEI 01, incentivamos que os
professores dialoguem, rompam a solidão e troquem experiências e vivencias com
os colegas.


Princípio da flexibilização-

O Currículo em Movimento da Educação Básica

garante uma flexibilidade para que as escolas, considerando seus projetos políticos
pedagógicos e as especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho com outros
conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes.
A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas
de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos
estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em mudança que requer
a formação de cidadãos críticos e criativos.
No CEI 01 a flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos
professores, articuladas ao projeto político-pedagógico da escola. Ao considerar o
conhecimento prévio dos estudantes, o professor torna possível a construção de novos
saberes, ressignificando os saberes científicos e os do senso comum. Nessa perspectiva
abrimos espaço para experiências, saberes, práticas dos sujeitos comuns que
protagonizam e compartilham com professores e colegas de sala saberes e experiências
construídas em espaços sociais diversos.

OBJETIVOS DA ESCOLA


Promover a educação com excelência às crianças de zero a cinco anos, na
Educação Infantil (Educação Precoce e Ensino Regular), considerando as
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particularidades de cada uma, buscando sempre uma educação pautada no brincar,
no cuidar e no interagir objetivando a inclusão das crianças com necessidades
especiais.


Possibilitar o seu desenvolvimento integral, contribuindo para a formação de um ser
autônomo, crítico e criativo.

CONCEPÇAO TEÓRICA
O CEI 01 do Paranoá, assim como a SEDF, adota como eixo integrador da Educação
Infantil a junção de elementos basilares do trabalho educativo com crianças de zero a cinco
anos: o educar e cuidar, o brincar e interagir.
Percebemos as crianças como sujeitos sociais e históricos, marcadas, portanto,
pelas condições das sociedades em que estão inseridas. A criança não se resume a ser
alguém que não é, mas que se tornará (adulto, no dia em que deixar de ser criança).
Reconhecemos o que é especifico da infância: seu poder de imaginação, a fantasia, a
criação, a brincadeira, entendida como experiência de cultura.

ENTENDENDO O EDUCAR:
Dessa forma quanto ao conceito de educar, o Referencial Curricular para a Educação
Infantil explicita que: Educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e
aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os
outros, em uma atitude de aceitação, respeito e confiança e o acesso, pelas crianças, aos
conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural, desenvolvimento das
capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas,
emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças
felizes e saudáveis.
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O CUIDAR:
Quanto ao cuidado o mesmo referencial afirma que: o cuidar precisa considerar,
principalmente, as necessidades das crianças, que quando observadas, ouvidas e
respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. Os
procedimentos de cuidado também precisam seguir os princípios de promoção da saúde.
Para se atingir o objetivo dos cuidados com a preservação da vida e com o desenvolvimento
das capacidades humanas é necessário que as atitudes e procedimentos estejam
baseados em conhecimentos específicos sobre desenvolvimento biológico, emocional e
intelectual das crianças, levando em conta diferente realidade sócio cultural.
Enfim, educar e cuidar na Instituição de ensino CEI 01 do Paranoá significa respeitar
e garantir os direitos de todas as crianças ao bem-estar, a expressão, ao movimento, a
segurança, a brincadeira, ao contato com a natureza e com o conhecimento cientifico,
independentemente de gênero, etnia ou religião. Cuidar e educar significa também
compreender que o espaço/tempo em que a criança vive exige um esforço particular, e a
mediação dos adultos deve proporcionar ambientes que estimulem que a curiosidade com
consciência e responsabilidade.

O BRINCAR:
Friedman (2009) relata que pensadores e historiadores de diferentes épocas e de
diferentes áreas do conhecimento imprimiram ideias respeito do jogo e do brincar,
afirmando que se trata de uma atividade em si mesma, instrumento de desenvolvimento da
linguagem e do imaginário, que oportuniza a aprendizagem de significação social e
necessária a vida humana.
A necessidade de brincar tem intrínseca relação com o desenvolvimento da criança
e as brincadeiras são, em geral, ações coletivas e de grande elaboração mental
(VYGOTSKY, 200; LEONTIEV, 1988). Pela brincadeira ela fala, elabora sentidos para o
mundo expressa suas percepções dos fatos estabelecem relações.
O brincar proporciona condições para se desenvolver e aprender estabelece
interações interpessoais e envolve uma complexidade de movimento e elaboração do
pensamento. As brincadeiras são formas peculiares de a criança experimentar, se
comunicar, interagir, construir e reconstruir saberes, organizar-se e constituir-se enquanto
sujeito.
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Sendo a brincadeira pertencentes a criança e a infância, se faz necessário que as
práticas pedagógicas, em respeito as peculiaridades da criança, considerem a importância
do brincar, valorizando-o enquanto atividade que oportuniza desenvolvimento e
aprendizagem, a partir das relações com os outros adultos e crianças, com o espaço, com
o meio ambiente e com os elementos culturais, adquirindo novos conceitos e ampliando
sua capacidade observadora e criadora.

INTERAGIR:
A brincadeira, por sua própria natureza, contribui para o processo de interação das
crianças, a partir das oportunidades de livre escolha e de estabelecerem trocas,
contribuindo positivamente para o processo de aprendizagem e construção de novos
conhecimentos. É fonte de estímulos ao desenvolvimento cognitivo, físico, psíquico, social
e afetivo da criança e também uma forma de auto expressão.
Sendo assim a interação é um aspecto importante e merece conquistar tempo e
espaço no planejamento e nas atividades, entretanto, não nos esqueçamos de quem exerce
a mediação entre o mundo cultural e a criança e a pessoa adulta, no caso da escola o (a)
professor (a).
Portanto, as práticas cotidianas do eixo norteador serão intencionalmente
elaboradas para que:


Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de
experiências

sensoriais,

expressivas,

corporais

que

possibilitem

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e
desejos da criança;


Favoreça a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo
domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal,
plástica, dramática e musical;



Possibilitem as crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação
com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros
textuais orais e escritos;



Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas,
medidas, formas e orientações de espaço temporais;



Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais
e coletivas;
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Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da
autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização,
saúde e bem-estar;



Possibilitem vivências éticas e estéticas com as crianças e grupos culturais,
que alarguem seus padrões de referências e de identidade no diálogo e
reconhecimento da diversidade;



Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento,
a indagação e o conhecimento das crianças ao mundo físico e social, ao
tempo e a natureza;



Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas
manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança,
teatro, poesia e literatura;



Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da
biodiversidade e da sustentabilidade da vida na terra, assim como o não
desperdício dos recursos naturais;



Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e
tradições culturais brasileiras;



Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas
fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
Materiais - Oportunizar diferentes ações, permitir a exploração e propiciar
interações. É fundamental que:
- Provoquem, desafiem, estimulem a curiosidade, a imaginação e a aprendizagem;
- Fiquem ao alcance da criança, tanto para serem acessados quanto para serem
guardados;
- Estejam disponíveis para o uso frequente e ativo;
- Estejam adequadas as crianças com deficiência;
O CEI oportuniza diversos materiais pedagógicos aos professores, como: diferentes
tipos de papéis, tintas, giz de cera, lápis de cor, além de brinquedos como bonecos,
baldinhos, bolas, corda, bambolês e carrinhos. Cabe aos professores planejarem de forma
criativa e dinâmica atividades com esses materiais para que os alunos se desenvolvam
maneira integral.
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Ambientes - Devem ser organizados em função das necessidades e interesses das
crianças: mobiliário adequado, acolhedor, estimulante e seguro favorecendo a
independência, autonomia, acessibilidade e exploração de movimentos.
Tempo - as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças ocorrem dentro de um
determinado tempo. Esse tempo é articulado, ou seja, o tempo cronológico (do calendário)
articula-se com o tempo histórico (construído nas relações socioculturais e históricas) e o
tempo vivido, incorporado por nós como instituição e social e que regula nossa vida.
Podemos identificar algumas situações didáticas que serão exemplificados abaixo:
Acolhida - Na acolhida as turmas do CEI se reúnem no pátio externo da escola. As
acolhidas acontecem diariamente, objetivando a socialização das crianças visto que é o
único momento que a criança interage com todos os colegas que estudam na escola e as
demais professoras. São realizadas atividades diversas, como: apresentação de músicas
relacionadas aos projetos e datas comemorativas da semana, apresentações preparadas
pelas crianças com auxílio das suas respectivas professoras. Performances teatrais com a
participação das crianças com necessidades especiais. Nesse momento também são
passadas informações sobre a escola e seu funcionamento. Em dias frios e chuvosos, não
acontece acolhida, pois o pátio é aberto
No momento da Hora Cívica, será executado o Hino Nacional, com a presença da
Bandeira Nacional. As crianças são orientadas sobre a importância desse momento, os
significados, o respeito aos símbolos nacionais, e a maneira como devem se comportar.
De acordo com o Capítulo V da Lei 5.700 (01/09/1971), que trata dos símbolos
nacionais, durante a execução do Hino Nacional, todos devem tomar atitude de respeito,
de pé e em silêncio, com a cabeça descoberta. Além disso, é vedada qualquer outra forma
de saudação (gestual ou vocal como, por exemplo, aplausos, gritos de ordem ou
manifestações ostensivas do gênero, sendo estas desrespeitosas ou não).
Roda de conversa/Rodinha/ Hora da Roda – É o momento em que os professores
acolhem as crianças na sala e iniciam as atividades do dia. Neste momento são realizadas
algumas atividades permanentes e rotineiras como: Quantos somos, Chamadinha, Tempo,
Conversa informal, Sequência do dia e por apresentação de novos saberes inerentes a
formação da criança.
Lanche – é o momento em que as turmas se dirigem ao refeitório e compartilham o
lanche. A escola oferece lanche para todos, porém algumas crianças trazem lanche de
casa. Nesta ocasião a aprendizagem de hábitos alimentares saudáveis são destacados e
estimulados.
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Higiene/Idas ao banheiro – é o momento coletivo onde as crianças têm a
oportunidade de lavar as mãos, ir ao banheiro, escovar os dentes e aprender sobre a
importância dos hábitos de higiene.
Agenda – é o momento em que a professora repassa uma notícia ou informações
para a família. As crianças trazem de casa uma agenda que se transforma em num
importante instrumento de diálogo com a família. Por meio dessa agenda a professora
manda recados e informa situações à família, entre outros.
Hora da história –É um momento rico que acontece dentro ou fora da sala de aula,
onde o professor de acordo com seu planejamento escolhe um livro ou por sugestão das
crianças faz a leitura para a turma. Aproveita-se desse momento para utilizar de diversos
materiais lúdicos para vivenciar o momento da história: fantoches, teatro ou fantasias.
Hora do descanso – É um momento em que as crianças têm para relaxar e interagir
com seus colegas após uma atividade de maior movimento, como parque e brincadeiras no
pátio. São utilizadas músicas e dinâmicas.
Atividade Dirigida –É o momento de interação e troca de saberes, onde são
apresentadas atividades oriundas do projeto em andamento.
Atividade de Casa – serão enviadas uma vez por semana. Cada professor escolhe
o dia da semana mais adequado a sua turma e o tipo de atividade, sendo sempre
relacionado ao projeto desenvolvido.
Diferentes argumentos costumam ser explicitados por alguns autores do uso do
dever de casa, assim como diversas também são as formas utilizadas para avaliá-los em
casa ou na escola, o que pode ser definidor do potencial dessa atividade para o avanço das
aprendizagens dos estudantes. Os professores acordaram que as crianças que estudam
no CEI têm condições de realizar o dever de casa, foram levantados pontos críticos em
relação a condição sócio econômica dos pais, bem como disponibilidade de tempo e
conhecimentos básicos para o direcionamento das atividades. Porém os professores
entenderam que essas situações poderiam ser contornadas com alternativas positivas de
enfrentamento como: evitar atividades que necessitem de material muito específico e de
fácil interpretação e que as crianças tinham autonomia na realização.
A Vez das Crianças – Conselho de Classe: Com o objetivo de dar voz as crianças,
seguindo a proposta da Plenarinha da Educação Infantil, o Conselho de Classe é realizado
com as crianças, direção e coordenação. O ambiente é preparado para dar voz aos
pequenos. É momento de colocar os tipos de atividades que desejam, as brincadeiras que
mais gostam e em quais pontos a turma precisa melhorar. Sugerem também mudanças
para a escola, sejam elas na estrutura física ou na organização dos funcionários.
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Rotina Escolar
TEMPO

ATIVIDADE

LOCAL

20 min

Entrada Coletiva

Pátio Externo

30 min

Rodinha

(roda

de

conversa,

Sala de Aula

chamada; quantos somos; janela do
tempo)
40 min

Atividades direcionadas;

Sala de Aula

20 min

Lanche

Refeitório

10 min

Higiene Pessoal

Banheiros

40 min

Atividade Livre

Parque

40 min

Atividades diversificadas

Vídeo / Brinquedoteca /
Atividades

no

pátio

(psicomotricidade)
A rotina de cada sala de aula varia de acordo com o planejamento e distribuição dos
espaços. É importante ressaltar que diariamente todas as crianças do CEI passam por essa
rotina em horários diferenciados.
A escola possui ainda um parque com brinquedos de estrutura metálica e de madeira
e outro com brinquedos com estrutura metálica, nos quais as crianças se revezam na
utilização de acordo com o cronograma institucional. A escola também conta com uma
brinquedoteca que é utilizada semanalmente pelas turmas. O vídeo também é utilizado
conforme o planejamento das aulas. A merenda é servida no refeitório, espaço próprio para
a alimentação das crianças. Esse ano será desenvolvido um projeto sobre alimentação visto
que a escolha recebeu e está recebendo novos materiais para serem utilizados pelas
crianças tais como pratos e canecas de vidro. Ao final do projeto espera-se que as crianças
tenham autonomia para escolher uma alimentação saudável, sirva-se sozinha e saiba
manusear os materiais de forma adequada.
Datas Comemorativas
As datas comemorativas fazem parte da nossa cultura e desde muito pequenas
nossas crianças vivenciam algumas dessas datas no ambiente familiar. Nossa intenção
enquanto escola não é a de eliminar as datas comemorativas do nosso trabalho pedagógico
e nem de nortearmo-nos por elas, mas de dar significância a estas quando necessário.
As datas a serem trabalhadas serão incluídas no Planejamento Coletivo,
considerando sempre a importância que terá para a vida de nossas crianças. São
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oportunidades para trabalhar alguns conceitos, como respeitar ao próximo, valorizar a vida,
trabalhar coletivamente, ser criativo e fazer uma leitura de mundo mais crítica.
Ao realizar o Planejamento Coletivo, professores e coordenadores definirão como
trabalhar e quais pontos abordar das datas definidas, tornando-as mais lúdicas e
prazerosas.
Sequência Didática
Os trabalhos são guiados por projetos que contemplam todas as linguagens
propostas no Currículo de Educação Básica da Educação Infantil de maneira lúdica,
contextualizada e prazerosa. As brincadeiras devem estar presentes em todas as atividades
propostas na escola. É importante que na sua rotina diária o professor permita que a criança
brinque livremente e deixe ela criar suas próprias brincadeiras utilizando objetos com cores,
formas, tamanhos e texturas variadas.
A música, também, é uma importante aliada na educação infantil, devendo estar
presente em todos os momentos da aula, desde acolhida até o momento de despedida dos
colegas. Por meio da música o professor envolve suas crianças e os prepara para
realização de uma atividade ou brincadeira.
As atividades dirigidas variam de acordo com os períodos e são relacionadas ao
tema trabalhado em sala.
A família é sempre informada sobre o projeto que se inicia por meio de bilhete e
convidada a participar e a contribuir por meio das atividades de casa que exigem na maioria
das vezes uma opinião e participação.
O planejamento do primeiro e do segundo período seguem a mesma temática, porém
com aprofundamentos diferenciados em função da idade e do contexto de cada sala de
aula.
Coordenação Pedagógica
Os momentos de coordenação coletiva são oportunidades para que os professores
exponham suas experiências e busquem na coletividade soluções para eventuais
dificuldades em sala. São oportunidades para relatar experiências bem-sucedidas, discutir
e planejar o que será realizado em sala. Sabe-se que os momentos de troca são de grande
riqueza para todos.
Às quartas-feiras serão utilizadas para formação continuada dos docentes do CEI.
Os temas serão sugeridos tanto pela Coordenação Pedagógica quanto pelos próprios
professores. A formação continuada poderá ser realizada por convidados externos à escola,
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pela própria supervisora pedagógica, pelo serviço especializado de atendimento à
aprendizagem e pelos professores, no intuito de compartilhar experiências bem-sucedidas
em sala de aula, temas inovadores e de interesse coletivo.
Além da formação continuada também será feito o planejamento coletivo quinzenal
com os professores, seguindo as orientações da PP e do Currículo em Movimento da
Educação Infantil e sempre mediado pela supervisora da instituição, elo fundamental neste
processo.
Compete ao supervisor pedagógico do CEI01 trabalhar como:


Articulador, no qual seu papel principal é oferecer condições para que os
professores trabalhem coletivamente as propostas curriculares, em função de
sua realidade.



Formador, no qual, compete-lhe oferecer condições ao professor para que se
aprofunde em sua área específica e trabalhe bem com ela;



Transformador, no qual, cabe-lhe o compromisso com o questionamento, ou
seja, ajudar o professor a ser reflexivo e crítico em sua prática.

Ressaltamos que essa seria uma função exercida, pelo coordenador pedagógico,
porém até o presente momento nossa instituição não possui pessoa disposta assumir este
cargo
Reuniões de Pais, Dias Letivos Temático e Festas
A parceria família escola é de fundamental importância para o desenvolvimento de
nossas crianças. São muitas as oportunidades no CEI onde a família tem a oportunidade
de conhecer o trabalho desenvolvido, de participar com sugestões e comemorar conosco.
São realizadas cinco reuniões de pais. Na primeira delas a família conhece o espaço
físico da escola, a equipe (professores, servidores terceirizados, monitores...), a proposta
de trabalho e a importância da semana de adaptação. Nas demais reuniões são tratadas
sobre o desenvolvimento da criança durante o todo o bimestre. É momento para tirar
dúvidas, sugerir e acompanhar o trabalho desenvolvido em sala.
Durante o ano acontecem quatro Dias Letivos Temáticos. Nestes encontros a
comunidade escolar aborda temas de saúde pública (Dengue, Zica...), trata de assuntos
referentes ao PP da escola ou ainda, temas sugeridos pela SEEDF. Juntos, traçam metas
e conversam sobre assuntos importantes para a escola e para o bem-estar da comunidade.
Temos também as tradicionais Festa da Família e Festa Junina (Festa Cultural). São
momentos prazerosos, divertidos e de participação de todas as famílias. Com a venda de
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comidas típicas e bazares a escola arrecada dinheiro para custear, durante o ano,
pequenas despesas com materiais pedagógicos, temperos para a merenda e demais
necessidades não contempladas pelo PDAF e PDDE.
O Atendimento Educacional Especializado – AEE Sala de Recursos
Multifuncional/Generalista

É o serviço da educação especial que identifica, elabora e organiza recursos
pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos
alunos, considerando suas necessidades específicas
O AEE complementa e/ou suplementa a formação do aluno, visando a sua
autonomia na escola e fora dela, constituindo oferta obrigatória pelos sistemas de ensino.
É realizado, numa sala específica denominada Sala de Recursos Multifuncionais. Portanto,
é parte integrante da escola.
São atendidos, nas Salas de Recursos Multifuncionais, alunos público-alvo da
educação especial, de oito turmas (Integração Inversa e Classe Reduzida) conforme
estabelecido na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva e no Decreto N.6.571/2008.
Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas.
Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam
alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório
de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo
alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil.
Também são atendidos nessa sala de recursos os alunos com Hipótese Diagnóstica
encaminhados pela Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem dessa instituição de
Ensino. São feitos atendimentos de suporte ao professor regente da turma e aos familiares
do aluno. E ao aluno efetivamente duas vezes por semana visando seu melhor
desenvolvimento.
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Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

Constitui-se um serviço de apoio técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar,
composto por profissionais com formação em Psicologia e em Pedagogia. Este serviço visa
contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições educacionais,
bem como colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de todos os estudantes,
viabilizando a concretização de uma cultura e sucesso escolar.
As três dimensões do Trabalho da SEAA:
- Mapeamento institucional;
- Assessoria do trabalho coletivo;
- Acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem.

Atribuições:
- Realizar mapeamento institucional com vistas a conhecer a dinâmica escolar e
promover a escuta institucional.
- Apoiar e subsidiar o corpo docente auxiliando-o a desenvolver estratégias
educacionais que atendam as diferentes necessidades dos alunos no contexto escolar.
- Sensibilizar as famílias para maior participação no processo avaliativo interventivo,
tornando-as corresponsáveis no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos.
- Acompanhar os alunos com programas de intervenção psicopedagógica.
- Realizar a avaliação diagnóstica processual e interventiva dos alunos
encaminhados pelas instituições educacionais públicas.
- Contribuir para reflexão de práxis pedagógica no contexto escolar.
- Realizar atendimento psicopedagógico dos alunos por meio de “atividades lúdicas”
e que propiciem a interação entre os alunos e atividades dirigidas que favoreçam o
desenvolvimento pleno do aluno.

As ações do SEAA
- Mapeamento institucional;
- Ações institucionais (queixa escolar);
- Escuta pedagógica com o professor;
- Oficinas com pais e professores numa perspectiva da formação continuada;
- Observação em sala de aula;
- Encontro com a família;
- Intervenções psicopedagógica;
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- Devolutivas com professores e pais;
- Encaminhamento (após triagem);

Educadores Sociais Voluntários

A escola conta com os Educadores Sociais Voluntários que auxiliam as crianças
especiais na locomoção, higiene e alimentação durante as atividades. Ao chegarem na
escola são orientados quanto ao trabalho e encaminhados a sala das crianças que
possuem as necessidades. O trabalho é realizado sempre em conjunto com o professor
regente da turma.

Projetos didáticos – Realizados durante todo o ano. Cada projeto tem seu período
de realização. São elaborados de acordo com o Currículo em Movimento da Educação
Infantil e considerando as necessidades da escola e os projetos sugeridos pela SEEDF.
SEMANA DE ACOLHIMENTO E INSERÇÃO
O novo Currículo em Movimento do DF fala sobre a necessidade de um período de
acolhimento e inserção afirmando “Muitas vezes, a inserção da criança em um novo
contexto vincula-se às experiências de separação de sua família por um determinado
período do dia. Daí a importância de se debater sobre o acolhimento (e as formas de efetiválo) como ponto a ser contemplado no planejamento curricular. Mas por que discutir esse
acolhimento na Educação Infantil? Na verdade, todos os seres humanos vivenciam novas
experiências e novos contextos ao longo de sua existência, e, nesse caso, é preciso debater
a necessidade de realizar um acolhimento que contribua para o processo de
desenvolvimento da capacidade da criança de fazer parte de um novo contexto.” Assim
sendo o CEI propõe um período de até duas semanas para tratar desse tema tão pertinente
a Educação Infantil.
Este projeto tem como objetivo: familiarizar a criança ao espaço escolar (sala de aula
e demais espaços) e sua rotina; promover a interação da criança com as demais;
estabelecer uma relação afetiva entre a criança, a professora e o ambiente, proporcionando
afetividade e segurança; organizar o espaço físico da sala (na medida do possível, é claro)
de acordo com a faixa etária de nossas crianças e apresentar às crianças os demais
funcionários da escola explicando a função de cada um.
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Este momento necessita de uma reorganização do trabalho pedagógico e por isso
planejamento no início do semestre letivo, por esse motivo sugere-se um horário reduzido
e a uma rotina mais flexível e prazerosa para a criança. É o momento em que o professor
deve ‘conquistar’ o seu aluno. A criança explora o espaço escolar, com visitas aos
ambientes diferenciados, reconhece uma rotina em sala de aula, os lugares e espaços da
sala de aula.
Neste período a acolhida acontece na própria sala de aula, diretamente com o
professor. Quando a criança se sente mais segura em seu ambiente são iniciadas as
entradas coletivas, para que ela perceba a dimensão da escola e das pessoas que estão
neste espaço.

PROJETO: ÁGUA

(SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA)

Duração: 1 semana 18/03 a 22/03/2019

Reconhecendo a importância da água para a vida de todos os seres do planeta,
e a iminente diminuição da mesma a cada dia, devido a problemas como: poluição dos
rios, desperdício, foi escolhido esse tema visando sensibilizar e conscientizar as crianças
(este um transmissor de conhecimentos para toda a comunidade) atentando para o uso
racional da água e da preservação do meio ambiente, como forma de garantir uma fonte
futura.
Dessa forma é que se elaborou o presente projeto, com o objetivo de realizar
atividades que possibilitem aos alunos o conhecimento da importância da água e de seu
uso sustentável e consciente. Vamos abordar:
• Economizar água nas diversas situações cotidianas em casa e na escola.
• Colaborar para a preservação da água no meio ambiente.
• Ser um agente multiplicador de conhecimentos sobre a água e o meio ambiente
em geral.
• Valorizar a água, percebendo sua importância para a vida de todos os seres
vivos.
• Saber sobre a necessidade de se economizar água.
• Reconhecer a importância da água para a vida e suas diversas utilidades.
• Conhecer as causas da poluição da água.
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• Identificar os cuidados que devemos ter com a água potável.
• Conhecer as causas da atual diminuição das reservas d’água.
• Ouvir músicas, assistir a vídeos que tratem do tema.
• Confeccionar um livro e painéis relacionados ao tema.
Realizar atividades diversificadas que envolvam todas as áreas do conhecimento.

PROJETO PLENARINHA 2019
“ O FANTÁTICO MUNDO DO CEI – O SUPER PODER DA IMAGINAÇÃO”
*PROJETO EM FASE DE CONSTRUÇÃO
1. Justificativa
O projeto " O Fantástico Mundo do CEI” foi pensado com o intuito de promover
uma reflexão sobre a importância do mundo da fantasia para as crianças e de criar
momentos de questionamentos e elaboração de hipóteses para soluções de
problemas que enfrentamos e que com o superpoder da imaginação podemos
resolver.
Todos nós podemos ser “Super”, quando ajudamos uma pessoa, quando
somos valentes e corajosos, cuidamos dos animais, defendemos a natureza,
economizamos os recursos naturais, fazemos o bem, quando somos gentis e
respeitamos os direitos do outro. Essas são algumas das missões que podem nos
tornar superpoderosos ou simplesmente fantásticos!
Para além da telinha, dos livros e do imaginário infantil, os heróis têm o poder
de ajudar a criança em sua própria compreensão de mundo e na construção de
valores a partir de exemplos que só existem no faz de conta, utilizando o fantástico
poder do imaginar. Batman, Homem Aranha, Capitão América, As Meninas Super
Poderosas, Buzz Lightyear, Mulher Maravilha, as princesas e outros heróis, todos
eles são capazes de ensinar uma poderosa lição aos nossos pequenos.

2. Objetivos Gerais
 Promover uma reflexão sobre a importância do mundo da fantasia e
imaginação para as crianças;
 Criar momentos de questionamentos e elaboração de hipóteses para
soluções de problemas levantados pelas crianças e que com o superpoder da
imaginação podem ser resolvidos;
 Proporcionar atividades que proporcionem criação e a potencialização de
valores e virtudes, o respeito as diferenças, tolerância;
 Realizar a Festa Junina com o tema do projeto e como culminância da
Plenarinha 2019;
 Interligar demais atividades e projetos da escola a esse tema;
 Criação e publicação deu um livro com as histórias dos heróis e heroínas do
CEI.
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3. Objetivos específicos
 Reconhecer a importância dos super-heróis, como parte da imaginação;
 Desenvolver as habilidades de observar, comparar e classificar;
 Conhecer e reconhecer histórias e seus personagens;
 Desenvolver a formação de hábitos e atitudes sociais e morais;
 Trabalhar o paralelo entre a realidade e a fantasia;
 Abordar conceitos do tipo: bem/mal; certo/errado entre outros;
 Identificar semelhanças e diferenças entre os personagens;
 Pesquisar os super-heróis de seus familiares;
 Criar o herói de cada sala;
 Criar a Liga da Inclusão que contará com todos os heróis criados;

4. Blocos de conteúdos
 Cuidado consigo e com o outro
 Utilização de diferentes linguagens no faz de conta, de modo a enriquecer
sua identidade;
 Desenvolver o senso de resiliência (saber perder,saber ganhar, aceitar a
opinião das outras pessoas, reconsiderar seu ponto de vista);



Identificar e elaborar regras e limites nas relações, desenvolvendo,
progressivamente, a capacidade de autorregulação
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ETAPA LOCAL DA PLENARINHA 2019
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PROJETO BOLSA DA LEITURA
Diante da preocupação com o desenvolvimento do conhecimento, justifica-se
que indispensavelmente as práticas de leitura assumam desde cedo, ainda na infância,
papel fundamental na formação de futuros leitores. O objetivo do projeto é estimular a leitura
de tal forma que seja algo prazeroso e não obrigatório, aguçar o imaginário e ampliar o
vocabulário das crianças. Para que o projeto aconteça com a qualidade esperada será
necessário que a escola adquira livros adequados a faixa etária de nossas crianças.

Objetivo geral:


Integrar família e escola.

Objetivos específicos:


Envolver a família nas práticas de leitura;



Permitir que o aluno tenha acesso a variados livros;



Desenvolver a linguagem verbal do aluno;



Encantar e motivar o aluno através do ato de ler;



Despertar o gosto pela leitura;



Promover e aproximar aluno, escola e família;



Ampliar o vocabulário do aluno através da leitura de diferentes textos.

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

TEMA: ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

JUSTIFICATIVA
Observando o cotidiano das crianças percebeu-se a necessidade de desenvolver um
projeto sobre a alimentação saudável pois muitas crianças rejeitam alguns tipos de
alimentos como frutas e verduras preferindo alimentos industrializados. Outra necessidade
percebida foi a de se trabalhar sobre a higiene, conservação e o aproveitamento dos
alimentos, pois em vários momentos evidencia-se o desperdício pela grande quantidade de
alimento que é jogado fora diariamente. Visando ainda a qualidade da alimentação o GDF
propiciou a troca utensílios plástico usados pela criança por pratos e canecas de vidro,
talher em inox. Além do material individual a escola recebeu cubas para que futuramente
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as próprias crianças sejam capazes se servirem, ao estilo self-service. Para tanto é preciso
um árduo trabalho visando a independência da criança.
OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:


Desenvolver atividades que possibilitem a construção do conceito de alimentação
saudável, conscientização da importância de uma alimentação balanceada e que
evitem o desperdício dos alimentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:








Conscientizar as crianças sobre a importância do cuidado do corpo, executando
ações simples relacionadas à saúde e higiene, incluindo hábitos alimentares
saudáveis bem como, o valor nutricional dos alimentos;
Representar quantidades utilizando objetos e símbolos para identificar os
diferentes alimentos e os alimentos preferidos de cada criança;
Identificar limites e possibilidades de seu corpo, visando à conscientização e
controle corporal;
Explorar cores, sabores e texturas dos alimentos;
Apontar sobre algumas doenças que podem ser causadas pela má alimentação:
obesidade e anemia;
Evitar o desperdício de alimentos e demonstrar o que fazer com as sobras;
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PROJETO: SEMANA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL.
Contribuição da professora Mara, 1º Período
Contando e Recontando as histórias dos personagens do Sítio do Pica Pau
Amarelo.
Trabalhando com os personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo de Monteiro Lobato

De 15/04 A 30/04

JUSTIFICATIVA
Ao trabalharmos na Semana Nacional do Livro Infantil com os personagens de
Monteiro Lobato do Sítio do Pica-pau Amarelo estamos resgatando as historias infantis de
um dos maiores escritores da literatura brasileira. Trabalhar com as obras de Monteiro
Lobato em sala de aula é de fundamental importância pois significa incentivar e facilitar o
acesso aos livros e a leitura no ambiente da escola, onde com um bom planejamento
atingimos um efeito multiplicador no que se refere à promoção da leitura como fonte de
prazer, conhecimento e conquista da cidadania. Ao familiarizar as crianças com essas
historias do Sítio e seus personagens estaremos aguçando a imaginação das crianças e
viajando no tempo. Monteiro Lobato significa literatura de muita qualidade e histórias que
estimulam a imaginação. Não ler suas obras seria como abrir mão de livros que simbolizam
nossa própria identidade. Trabalhar com as historias dos personagens do sitio do Pica-pau
amarelo foi à maneira que a equipe docente do Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá
encontrou para aguçar o maravilhoso mundo imaginário das crianças e desenvolver- neles
a paixão pela leitura.

OBJETIVO GERAL: Proporcionar momentos de prazer através da leitura, ampliando
vocabulário e a conscientização da importância desde gênero literário para a formação de
novos leitores.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Criar o hábito de escutar e assistir histórias;



Valorizar o livro como fonte de leitura e conhecimento;



Estimular a formação de leitores e escritores desde a Educação Infantil;



Desenvolvimento da oralidade, imaginação e criatividade das crianças;



Desenvolver a percepção visual através de atividades orais e escritas;



Comunicar ideias que envolvam conceitos matemáticas.



Desenvolver a escrita de letras e palavras dentro do contexto da literatura infantil.

DESENVOLVIMENTO/SUGESTÕES DE ATIVIDADES:


Conversa informal sobre o autor das histórias do “Sítio do Pica-Pau Amarelo”
Monteiro Lobato;



Sondar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema em questão, através de
conversa informal, com todos sentados “na rodinha”. Lançar questões como:

1. Quem conhece os personagens do sitio do pica pau amarelo? Onde eles viviam?
2. Alguém da sua família conhecia? (Pesquisa para casa)


Permitir que os alunos expressem-se contando suas experiências, relatando seus
conhecimentos a respeito.



Utilização de atividades que favoreçam a socialização e interação;



Listar num cartaz os conhecimentos prévios;



Leituras em roda de conversa;



Interpretação de músicas e canções diversas;



Trabalho com letras e palavras chaves das músicas e textos sobre os personagens
do sítio;



Realização de atividades orais e escritas;



Criação de desenhos, pinturas, colagens, modelagens,;



Jogos e brincadeiras e desenvolvimento de deias de alguns conceitos matemático



Apresentar livros para os alunos – manusear e conhecer a história.

Linguagem oral e escrita


Rodas de conversas;



Reconto e contação de historia
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Vídeos das historias do sitio do pica pau amarelo



Práticas de escrita e leitura, trabalhando as letras do alfabeto.



Vocabulário, Nome próprio, letras.



Trabalhar as vogais (1º período) e letra incial e final (2º período)

Artes


Modelagem e desenho dos personagens das historias contados pela professora

Natureza e Sociedade:


Representar através de desenhos as historias contadas pela professora;



Localização e ambientação do Sítio, urbano e rural;



Relação com preservação da natureza;



Cuidados com higiene

Música e Movimento:


Psicomotricidade com música, dançar e dramatização com base no tema em
questão;

Matemática:


Formas, cores, números e quantidade, textura noções de direita e esquerda / muito
e pouco.

Avaliação
Será formativa e contínua e se dará ao longo de todo o processo, com registro e
observação diária visando perceber o desenvolvimento da criança diante das atividades
proposta e no relacionamento com o professor e seus pares.

Culminância
No encerramento do projeto alunos e professores se vestirão de seus personagens
preferidos.
A Emília fará uma apresentação na acolhida e depois fará uma visita às salas para
contar a história do seu criador Monteiro Lobato.
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PROJETO AMAR É...
 CUIDAR E EDUCAR
 BRINCAR E INTERAGIR

JUSTIFICATIVA
A Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 5, de 17 de dezembro de 2009,
fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Esse documento delibera,
em seu artigo 9º, que as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da
Educação Infantil devem ter como eixos norteadores a brincadeira e as interações.
Assim, a SEEDF adota como Eixos Integradores do Currículo estes elementos
basilares do trabalho educativo com as crianças: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. Tais
eixos precisam ser considerados juntamente com os Eixos Transversais do Currículo em
Movimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos
Humanos e Educação para a Sustentabilidade.
Segundo o Currículo em Movimento do DF a instituição que oferta Educação Infantil
para os bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas não é o único lugar de
aprendizagens durante a primeira infância. Sendo assim, não é possível imputar à
Educação Infantil toda a responsabilidade em relação aos pequenos. Somente pelo
trabalho intersetorial – educação, saúde, cultura, esporte, assistência social, sociedade civil
organizada e, sobretudo, a família e/ou responsáveis –, é possível assegurar que os direitos
das crianças sejam efetivados cotidianamente. Nesse sentido, é essencial a interação
família e/ou responsáveis e instituição educativa, tendo como fio condutor a intenção de
garantir à criança seu desenvolvimento integral.
Este projeto visa atender esse direcionamento com a participação direta da família
nesse processo. A participação da família se torna essencial pois dá continuidade ao
trabalho iniciado na escola bem como é uma forma de trazer a família para dentro da escola
agindo e interagindo no processo de aprendizagem da criança. Sabemos que a família ama
suas crianças, porém precisa ser acrescido a esse sentimento as ações de cuidar, educar,
brincar e interagir. Cabe a escola incentivar e até mesmo instruir a família em como fazer
isso efetivamente. Para isso serão ofertadas oficinas, palestras entre outras atividades que
ajudem nesse processo.
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OBJETIVO GERAL


Trabalhar os eixos basilares da Educação Infantil, educar e cuidar, brincar e interagir,
com a participação direta da família nesse processo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Promover a integração entre família e escola, estimulando a aprendizagem e a
formação de valores;



Ressaltar a importância da afetividade na escola e na família;



Valorizar o ato de brincar na escola e em casa;



Incentivar e valorizar o ato de brincar;



Valorizar as brincadeiras tradicionais da comunidade;



Buscar parcerias com profissionais e empresas para promoção das oficinas e
eventos;



Iniciar aulas de dança e atividades físicas no período noturno;

ATIVIDADES


Promover uma oficina sobre cuidados com saúde, higiene e beleza com parceria
com profissionais da área de saúde e beleza;



Realizar oficinas de confecção de brinquedos e brincadeiras preferencialmente na
Festa da Família;



Realizar palestras sobre o cuidar e o educar e assuntos relacionados;



Oportunizar atividades para casa que possam ser feitas com a participação efetiva
da família;

1º OFICIA DO PROJETO- O CUIDAR – 06/04/2019
- OFICINA CUIDADOS COM A PELE – PAMYLLA
Auxiliares:JUDITE, CRISTINA, TAIS,
SALA: 08
- OFICINA BELEZA DOS CABELOS – NAYARA FUJITA
Auxiliares: LUCICLÉIA, LÚCIA

53

SALA: 07
- OFICINA DE TRANÇAS E PENTEADO – ESV e Lettícia Wolff
Auxiliares:
SALA: 06
- OFICINA DO XAMPÚ “XÔ PIOLHO”.
Responsáveis: JOCIANE, JOÃO, VINICIUS E DEYVSON
SALA: 05
- OFICINA DE ZUMBA – 10:30 - Professor Rivaldo
PÁTIO/PALCO
- PINTURA DE ROSTO – Professora Taís

PLANO DE AÇÃO - AEE: SALA DE RECURSOS

Professora: Marcia Abreu Matricula:

204823-x
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“A escola tem que ser esse lugar em que as crianças têm a oportunidade de ser
elas mesmas e onde as diferenças não são escondidas, mas destacadas. ”
(Mantoan)

JUSTIFICATICA

O Atendimento Educacional Especializado tem como função identificar, elaborar e
organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena
participação de todos os a alunos, considerando suas necessidades específicas. As
atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado devem ser diferentes
daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia escolar em sala de aula, porém, vale
lembrar, que elas não substituem essas atividades, apenas complementa e/ou suplementa
a formação dos alunos, buscando que eles possam se desenvolver como pessoas atuantes,
e participativas no mundo que vivemos.
Acreditamos numa Educação Inclusiva onde todos os alunos possam ter acesso a
escola, sendo oferecido a eles alternativas que explorem suas potencialidades através de
uma participação interativa entre todos que estão envolvidos no processo educativo do
aluno.
O sucesso escolar do aluno com necessidades específicas e sua inclusão na escola
e na sociedade gira em torno da participação efetiva da família, do envolvimento de
profissionais qualificados para realizar um atendimento especializado (quando necessário)
e da escola.
Essa parceria é muito importante para que o aluno possa participar das aulas de
forma efetiva, garantindo a igualdade de condições de acesso e permanência na escola.

Objetivo Geral

Desenvolver diferentes atividades com os alunos complementando e/ou suplementando
a formação dos mesmos, através da Sala de Recursos e nos demais espaços da escola,
preparando-os para terem cada vez mais autonomia e independência participando de todos
os projetos desenvolvidos nesta Instituição de Ensino
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Objetivos Específicos

promover condições de acesso, participação e envolvimento nas atividades do ensino
regular aos ANEEs
garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular;
fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as
barreiras no processo de ensino e aprendizagem;
Sensibilizar a comunidade escolar quanto as necessidades educacionais especiais dos
alunos valorizando a educação inclusiva;
Compreender e respeitar o aluno com necessidade específica, assim como demais
alunos, como parte de TODA a escola;
Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo adequado
às necessidades especiais de aprendizagem, respeitando as individualidades dos alunos;
Buscar a melhor integração dos alunos com necessidades específicas na escola,
auxiliando o seu desenvolvimento educacional e social, valorizando e respeitando as
diferenças de cada um;

Metodologia

A Sala de Recursos do CEI é generalista e atende crianças com diversas
deficiências, Síndromes e TEA, sendo 2 atendimentos de 50 minutos semanais. Utiliza-se
recursos existentes na sala e em todo ambiente escolar, valorizando o aspecto lúdico da
criança, pois a brincadeira está presente no universo infantil, sendo um ótimo caminho para
que possamos atingir os objetivos.
Assim como também visamos explorar os recursos tecnológicos da sala, pois
existem vários materiais didáticos que auxiliam a diminuir as barreiras das. É importante
que os alunos atendidos também frequentem a sala de aula comum, como os demais
colegas

da

turma,

diariamente.

Os

atendimentos

acontecerão

respeitando

as

individualidades de cada um e buscando atender as metas traçadas para eles. Este
atendimento individual, quando necessário, ou em pequenos grupos, de até três alunos,
conforme a necessidade de cada aluno atendido. Esta parceria com os professores de
turma é fundamental para o sucesso da Sala de Recursos, assim como a participação da
família, que deve estar sempre presente, para que juntos possamos traçar melhor as metas
a serem atingidas, estabelecendo uma mesma linguagem com estes alunos.
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Para acompanhar melhor todas as atividades, é necessário estar em diálogo
constante com a equipe pedagógica e professores das turmas, discutindo o crescimento de
cada aluno. E visitas na sala de aula também são constantes e previstas ao longo do ano,
para que se possa acompanhar bem de perto o rendimento destes alunos no grupo,
buscando junto com o professor de sala de aula traçar estratégias que venham superar as
dificuldades individuais destes alunos e valorizar suas potencialidades.
Constantemente estaremos trabalhando a identidade de nossos alunos, buscando
melhorar a autoestima dos alunos e trabalhando nas turmas onde estes alunos estão sendo
incluídos, de modo que as diferenças sejam sempre respeitadas.
É importante tentar superar as dificuldades de cada aluno, diminuindo as barreiras
das diferenças, sem se esquecer de valorizar as potencialidades individuais de cada aluno
trabalhado, afinal, todos nós temos qualidades.

Recursos


Massa de modelar ou argila



Materiais como: tesoura, lápis, pinceis,



Materiais reciclados



Jogos Pedagógicos;



Pincel para quadro branco



Computador



Bola



Corda

Resultados Esperados

Espera-se que os ANEEs e no seu entorno possam com as atividades realizadas na
Sala de Recursos e demais espaços escolares, ter uma melhor vivencia na escola, podendo
compreender melhor a rotina escolar, tanto em sala de aula como nos demais espaços da
escola (pátio, brinquedoteca, sala de recursos, parques...).
Também se espera, poder construir junto com os professores de turma, que
possuem alunos ANEEs a elaboração de estratégias de planejamento individual e coletivo,
avaliação e a adequação curricular para que se possamos acompanhar melhor o
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desenvolvimento destes alunos, vendo seu crescimento individual, respeitando suas
necessidades, diferenças e potencialidades.
O trabalho ao longo do ano será acompanhado pela equipe e supervisão
pedagógica, e sempre procurando parcerias com os professores de turma e familiares,
visando o melhor desenvolvimento dos alunos atendidos.
A Sala de Recursos visa atender os alunos com necessidades educacionais
especiais, garantindo a TODOS os alunos o direito de receber uma educação de qualidade,
para que possam conviver na escola e na sociedade, de forma participativa e atuante,
vivendo e respeitando as diferenças no nosso dia a dia.

Avaliação dos alunos com atendimento educacional especializado

A avaliação educacional, enquanto um processo dinâmico que considera tanto o
nível atual de desenvolvimento do aluno quanto às possibilidades de aprendizagem futura,
configura-se em uma ação pedagógica processual e formativa que analisa o desempenho
do aluno em relação ao seu progresso individual, prevalecendo nessa avaliação os
aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor.
A avaliação dos alunos com necessidades educacionais especiais deve ser
elaborada através de Relatório Descritivo pelo professor da classe comum e do professor
do Atendimento Educacional Especializado, considerando todos os aspectos do
desenvolvimento da aprendizagem desses alunos. A avaliação final deve conter a indicação
de permanência ou avanço nos diversos níveis de ensino, estabelecendo consenso entre
os professores, a equipe diretiva e a família dos alunos envolvidos.
A proposta de avaliação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) será
através de registros e anotações diárias do professor, relatórios e arquivos de atividades
dos alunos, em que vão relacionando dados, impressões significativas sobre o cotidiano do
ensino e da aprendizagem.
Os alunos que atendidos na sala de recursos do CEI são incentivados a participar
de todos os projetos desenvolvidos durante o ano. Porém 2 no decorrer do ano acontecem
a com

a promoção da sala de recursos e são previstos em calendário escolar da

SEE_DF,são eles:
Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com
Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital n 5.714/2016)
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Prevista no calendário escolar da SEE-DF para 04 a 08/03/2019 flexibilizada para 11 a
15/03/2019.
O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é celebrado em 21 de setembro no
Brasil e no CEI realizamos várias atividades de sensibilização e de informação para toda
comunidade escolar.

“A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é
a própria vida. ”
John Dewey

Programa de Educação Precoce Paranoá/DF

O programa de Educação Precoce do Paranoá/DF foi implantado em 09 de fevereiro
de 1998 na Escola Classe 01 do Paranoá e desde o segundo semestre do ano 2000, os
atendimentos passaram a ser no CEI 01. Possui o objetivo de promover uma educação
inclusiva, que responda à diversidade dos alunos. No Distrito Federal esse Programa de
Educação Precoce existe desde 1987 comemorando neste ano 31 anos de atuação no DF.
A Secretaria de Educação Especial do MEC (2004), na publicação intitulada
“Saberes e Práticas da Inclusão”, ressalta que, a primeira infância das crianças exige
carinho e cuidado. Mas, para que a pessoa realize plenamente seu potencial, deve haver
também, desde o nascimento um processo educativo que ajude a construir suas estruturas
afetivas, sociais e cognitivas: Porta para a cidadania.
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Dessa forma o programa de Educação Precoce da SEE/DF é caracterizado como
um conjunto de ações educacionais voltadas em proporcionar à criança experiências
significativas, a partir de seu nascimento, e que promova o desenvolvimento máximo de
seu potencial (BRALIC; HABUBSLER; LIRA, 1979). Destina-se a crianças de zero a três
anos e onze meses que apresentam atraso no desenvolvimento e que se encontram em
situação de risco, de prematuridade, com diagnóstico de deficiências, síndromes ou com
potencial de precocidade para altas habilidades e que apresentem encaminhamento de um
serviço de saúde.
A operacionalização dos atendimentos tem como eixo o processo de aprendizagem
global das crianças, traçando objetivos pedagógicos, enfatizando a construção do
conhecimento, desenvolvendo trabalho coletivo, voltado para a aquisição de competências
humanas e sociais. Isso significa formar e educar para a vida. Dessa forma, o Programa de
Educação Precoce define como objetivo primordial a promoção das potencialidades das
crianças quanto aos aspectos físicos, cognitivos, afetivos e socioculturais.
Desta forma, a Educação Precoce contribui para a inclusão educacional e social, e
oferece condições para que as crianças compreendam o mundo por meio de experiências
advindas das múltiplas interações e das relações estabelecidas pela exploração do meio,
do uso do brinquedo e da ludicidade, da relação com o próprio corpo. O trabalho é realizado
utilizando o brincar (lúdico) como meio para alcançar os objetivos.
No CEI 01 do Paranoá no ano de 2018 o Programa de Educação Precoce atende no
momento 135 crianças distribuídas em oito turmas, podendo chegar à 18 alunos cada
(quatro no período matutino e quatro no vespertino). A equipe do programa é formada por
17 profissionais especializados na área, com conhecimento em desenvolvimento infantil e
educação especial. Cada turma é conduzida por dois professores (um de atividades e um
de educação física).
Os atendimentos são realizados de forma individual ou em grupos de até três alunos
dependendo das condições/potencialidades das crianças, mediante diagnóstico e avaliação
da equipe (16 professores e um coordenador). Os atendimentos têm duração de 50 minutos
com cada profissional sendo que, bebês abaixo de seis meses, são atendidos apenas uma
vez por semana pelo Pedagogo, posteriormente pelo Educador Físico, dependendo de
avaliação e necessidade. Para as crianças de dois anos, o atendimento acontece em
grupos de até 3 crianças dependendo da necessidade especial de cada uma delas e
mediante avaliação dos professores, duas vezes por semana. As crianças de três anos ou
mais, são atendidas também em grupos de até três crianças, mas três vezes na semana,
em horários de 50 minutos com cada profissional (Pedagogo e Educador Físico).
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Há dois aspectos metodológicos importantes que norteiam os atendimentos do
programa de Educação Precoce: a participação da família e a interação das crianças do
programa com as demais crianças da escola (classes regulares, reduzidas, inversas e
especiais).
O respeito ao contexto familiar e social no qual a criança encontra-se inserida é eixo
norteador do planejamento dos atendimentos. Há previsão de atendimento aos pais visando
à orientação sistemática, o apoio e suporte às famílias, ressaltando a valorização do seu
papel para a eficácia da continuidade das atividades educativas a serem realizadas em
ambiente familiar, além de oferecer suporte para inclusão das crianças no sistema
educacional, na comunidade e no próprio contexto familiar.
O fato dos atendimentos acontecerem dentro do CEI 01 serve para enriquecer o
processo de integração das crianças. Já que as áreas da escola (parque, brinquedoteca,
refeitório, pátio) são comuns aos dois públicos.
Em 2016 o espaço da Educação Precoce na escola foi reduzido consideravelmente
para a criação de novas salas de aula da educação pré-escolar regular, o que gerou
bastantes dificuldades no que diz respeito ao espaço físico de funcionamento e prejudicou
consideravelmente a oferta de atendimento aos alunos.
Sugestões para melhoria do serviço:
1. Criação de uma área para instalação de piscina móvel para estimulação em meio
líquido.
2. Fechamento das calhas de cimento ao longo das áreas já cobertas próximas à
brinquedoteca e ao espaço da Educação Precoce visando a diminuição e extinção
dos mosquitos que proliferam por conta da água suja parada;
3. Construção de rampa de acessibilidade para o estacionamento visando (1)
transporte efetivo e limpo do lixo em container (2) acessibilidade obrigatória;
4. Construção urgente de um espaço ao lado da área de serviço, para acomodar os
pais das crianças da Educação Precoce, enquanto aguardam os atendimentos.

Em um questionário enviado aos pais da Educação Precoce podemos perceber que
os pais acreditam na importância do trabalho desenvolvido para o bom desenvolvimento
dos filhos. Ressaltam que o trabalho pedagógico e os profissionais do programa são
importantes e contemplam as necessidades das crianças, contribuindo para sua evolução.
Detectamos que as dificuldades que atrapalham neste processo são:
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 Financeiro/Transporte. Segundo os pais, influenciam diretamente na
infrequência das crianças no atendimento.
 Ressaltam que, a redução do espaço na Educação Precoce, prejudicou o
trabalho pedagógico.
Sugestões e pedidos dos pais para os problemas apresentados:


Oferta de ônibus que já atende o regular, para os pais e alunos da
Educação Precoce.



Ampliar os espaços de atendimento.



Retorno das atividades em meio líquido.

AVALIAÇÃO – PROCESSO SENSÍVEL, SISTEMÁTICO E CUIDADOSO
A avaliação na Educação Infantil, segundo o currículo em movimento busca
responder se e quando os objetivos, diretrizes educacionais têm-se efetivado a contento.
Quer conhecer os efeitos que o processo educativo produz nas crianças. Normalmente é
feita pelo docente, mais outros profissionais e adultos que interagem com as crianças
podem auxiliar, e as próprias crianças devem participar desse processo.
A avaliação na Educação Infantil inclui a avaliação da aprendizagem e do
desenvolvimento. É responsabilidade da escola. O art. 31 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), na Seção II, Da Educação Infantil, preconiza que: “a
avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”.
Assim sendo, a avaliação das crianças tem como referência os objetivos do projeto
político pedagógico da instituição e não deve assumir finalidades seletivas e classificatórias,
muito menos uma prática para avanços de estudos. As Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (Resolução CNE/CEB nº 05/2009) explicitam que as pré-escolas
devem elaborar e aplicar formas de avaliação que apreciem o acompanhamento da
organização do trabalho pedagógico e o desenvolvimento da criança:
Nesse sentido, as observações e registros devem ser contextualizados, isto é,
tomando as crianças concretas, em suas histórias de vida, seus ambientes sociais e
culturais e construtoras de um processo dinâmico e complexo de desenvolvimento pessoal
e social. Variados devem ser os registros, tais como a escrita, a gravação de falas, diálogos,
fotografias, vídeos, os trabalhos das crianças etc. As professoras anotam, por exemplo, o
que observam, as impressões e ideias que têm sobre acontecimentos; descrevem o
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envolvimento das crianças nas atividades, as iniciativas, as interações entre as crianças
etc. E usam esses registros para refletir e tirar conclusões visando aperfeiçoar a prática
pedagógica (Grupo de Trabalho- Educação Infantil: Subsídios para construção de uma
sistemática de avaliação, 2012: 14).
A avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e não em comparação
a seus pares. Ao avaliar, visamos captar as expressões, a construção do pensamento e do
conhecimento, o desenvolvimento da criança bem como suas necessidades e interesses,
guias primordiais do planejamento e das práticas pedagógicas.
O olhar sensível, a observação e o registro sistemáticos e o cuidado na escolha das
intervenções pedagógicas que produzem aprendizagens são fundamentos de uma
avaliação formativa.
A avaliação das crianças matriculadas no Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá
se dá principalmente pela observação sistemática, registro em caderno de campo, fichas,
questionários, relatórios, portfólios (exposição das produções pelas crianças). As reflexões,
análises e inferências oriundas dessa sistemática comporão o Relatório Descritivo e
Individual de Acompanhamento Semestral - RDIA, este terá sua finalização semestral,
porém sua elaboração é diária.
Temos que considerar que nesta etapa se faz presente, de maneira forte e
determinante, a avaliação informal realizada pelos docentes e até mesmo pelas crianças.
Esta avaliação possibilita a observação das suas manifestações de aprendizagem e
progresso.
Importa lembrar que a escola não deve rotular nem definir a criança em razão das
manifestações aqui listadas, bem como não pode resumir os registros avaliativos fazendo
constar neles, apenas, elementos captados pela avaliação informal. A observação,
devidamente planejada, sistematizada e acompanhada do registro das informações
coletadas, constitui a avaliação formal.
Orienta-se ainda que a avaliação deva ser formativa, possibilitando que as crianças
acompanhem suas conquistas, suas dificuldades e suas possibilidades ao longo de seu
aprendizado, e ao professor que compartilhe com elas seus avanços e possibilidades de
superação de suas dificuldades.
Neste sentido os professores do CEI utilizam-se de alguns instrumentos de avaliação
formal que os auxiliarão a compor o RDIA:
Sanfona do grafismo – que pretende compreender a trajetória expressiva da
criança a partir do desenho da criança e da evolução do seu grafismo; os professores
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retiram 1 (uma) atividade de desenho livre por mês para ao final do ano conseguirem
visualizar a evolução do grafismo da criança. As atividades devem ser realizadas
com lápis de cor ou giz de cera. Perceber que a criança passa por fases do
desenvolvimento do grafismo como: rabiscarão, células, garatujas, figuras isoladas,
cenas simples e cenas completas.
Conselho de Classe – são reuniões agendadas para as coordenações
coletivas que visam à discussão e avaliação do trabalho desenvolvido em sala de
aula, ao longo do semestre. Nestes momentos os professores podem observar entre
seus pares como andam as aprendizagens das crianças do CEI e refletir sobre as
suas aprendizagens. Visa promover uma reflexão crítica sobre o fazer pedagógico e
promover trocas de saberes entre os profissionais da escola.
Atividade de casa – a atividade deve ser prazerosa e produtiva, contribuindo
para a ampliação das aprendizagens e sempre relacionada ao que a criança está
desenvolvendo em sala.
Relatório Descritivo e Individual de Acompanhamento Semestral – RDIA - é de
responsabilidade do docente que responde pela turma que ministra. A colaboração de
outros profissionais será bem-vinda para qualificação do que se procura registrar. Ele não
substitui o diário de classe, complementa-o, é obrigatório. Precisa conter elementos da
avaliação diagnóstica observados pelo docente, as aprendizagens evidenciadas e aquelas
dificuldades percebidas devem ser descritas na primeira parte deste documento. Em
seguida, devem-se apresentar as estratégias utilizadas ou as intervenções conduzidas para
sanar as dificuldades encontradas. Por fim, apresentam-se resultados dessas intervenções
e outras orientações que se fizerem necessárias para que o RDIA seja utilizado de maneira
formativa. Não se permite neste documento o uso de rótulos, expressões constrangedoras
e outras que dizem respeito à avaliação informal quando conduzida sob intenções de
exclusão ou punição. Também alertamos para que não ocorram relatos ou termos
desabonadores destinados às famílias, as condições sociais e outras que não servirão para
qualificar o processo de ensino e de aprendizagem.
Quanto à avaliação institucional da Proposta Pedagógica, será realizada de forma
contínua ao longo do desenvolvimento do mesmo de forma a proporcionar uma açãoreflexão-ação das práticas educativas para, ao se detectar problemas, levar alternativas
para enfrentá-los.
Tudo em processo permanente de reflexão e discussão pelo diálogo construtivo para
que juntos possam alcançar os objetivos propostos.
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Pois, de acordo com o Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do
Distrito Federal – Educação Infantil 04 e 05 anos (2008), todo processo avaliativo:
[...] deve fazer um caminho de mão dupla: ao mesmo tempo em que observa, registra
e identifica, também aponta orientações para uma retomada de caminho, de planejamento,
de objetivos e/ou conteúdos; enfim, ele contribuirá para reflexões significativas sobre as
condições de aprendizagem e sobre todo o processo didático-pedagógico.
Com o objetivo de melhorar a qualidade do trabalho realizado e de dar um maior
suporte aos professores, será realizado o Conselho de Classe Semestral. Momento de
encontro da direção, equipe, coordenação e professores de acordo com o período para
relatar dificuldades encontradas no semestre e trocar experiências que deram certo.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
A educação infantil compõe a primeira etapa da Educação Básica e é destinada às
crianças de 0 a 5 anos em creches e pré-escola. A inclusão da educação infantil, como a
primeira etapa da Educação Básica, representa a ruptura com a concepção assistencialista,
voltada às crianças das classes populares, constituindo-se em um direito à infância, em
consonância com o exposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que preconiza,
em seu Art. 3º: A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se
lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar
o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e
dignidade.
Assim, pode-se afirmar que se vive um processo de amplitude dos direitos das
crianças no país e a LDB reafirma esse processo de conquistas ao garantir em seu artigo
29º que “A educação infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”.
Garantindo também no inciso IV do artigo 4º a gratuidade dessa etapa de ensino ao
determinar: “atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de
idade”.
Na Educação Infantil, tomando como referência o Currículo em Movimento/2013,
organização do trabalho didático está estruturada em eixos estruturantes: diversidade,
sustentabilidade humana, cidadania e aprendizagem; e eixos integradores: cuidar e educar,
brincar e interagir. Esta organização visa abranger diversos e múltiplos espaços de
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elaboração de conhecimentos e de diferentes linguagens: expressão oral e corporal,
desenho, expressão artística, matemática dentre outras, para favorecer a comunicação dos
seus desejos, emoções e
Ideias e constantes interações com outras pessoas, a construção da identidade, os
processos de socialização e o desenvolvimento da autonomia das crianças.
Fomentar a aprendizagem e o desenvolvimento infantil significa proporcionar várias
situações de interação visando que as crianças aprendam a conviver, a ser e a estar com
os outros e consigo mesmas, em uma atitude de respeito e confiança.
A escola de educação infantil deve constituir-se em um espaço onde as crianças
possam ter acesso a diferentes experiências socioculturais, ampliando o desenvolvimento
de sua capacidade de expressão, pensamento, interação, comunicação. Não mais sendo
vista, apenas, como um período de recreação, cuidados e preparo para etapas futuras, a
educação infantil caracteriza-se como espaço/tempo de vivências do respeito e da
consideração pelas diferenças individuais, culturais e sociais.
A organização deste referencial curricular reflete as (re)elaborações teórico-práticas
dos professores que compõem as escolas públicas tendo em vista também as orientações
dos Referenciais Curriculares Nacionais, ficando expresso inicialmente princípios
relacionados à formação pessoal e social das crianças para em seguida estruturar os
conhecimentos de mundo referentes a esta etapa da educação básica, complementado por
indicadores do fazer metodológico e de avaliação do processo de desenvolvimento e
aprendizagem das crianças. A organização pedagógica na educação infantil considerando
os aspectos particulares que caracterizam a criança deve propor acesso à cultura
elaborada, ao conhecimento científico, de forma lúdica, respeitando o ritmo, o tempo e o
espaço de cada uma.
O currículo é um instrumento que dimensiona o trabalho pedagógico a ser
desenvolvido por todos aqueles que fazem parte do processo ensino e de aprendizagem,
na intenção de organizar e efetivar o processo educativo, em conformidade as etapas e
modalidades da educação básica.
Segundo Paulo Freire, educar é construir, é libertar o homem do determinismo,
passando a reconhecer o seu papel na História. A identidade do estudante deve ser
respeitada, suas experiências consideradas, para que o trabalho educativo tenha êxito.
Portanto, educar é estimular os estudantes, oferecer condições para que as aprendizagens
ocorram de forma integrada e possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades
de relação interpessoal e intrapessoal em atitude de aceitação às diferenças, de respeito,
de confiança, e de acesso aos conhecimentos da realidade social e cultural. É proporcionar
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situações, que estimulem a curiosidade com consciência e responsabilidade valorizando
sua liberdade e a sua capacidade de aventurar-se.
Nosso compromisso com a organização curricular torna-se cada vez mais
necessário e subjacente às grandes temáticas educacionais, uma vez que nele reside a
possibilidade de investir e promover uma escola capaz de superar desafios e construir
aprendizagens significativas, levando a criança a adquirir habilidades e competências a
partir de suas vivências.
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PLANO DE AÇÃO 2019 – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
ATIVIDADES/AÇÕES


Mapeamento
institucional e
Plano de Ação.



Participação
nas
coordenações e
direcionamento
aos
professores.
Planejamento
da Semana de
Conscientizaçã
o da Pessoa
com
Deficiência.
Orientações aos
professores
sobre a Sanfona
do Grafismo.
Apresentação
da Equipe no
início de abril.







OBJETIVO




Conhecimento
da
Instituição em
todos os seus
segmentos
e
aplicação
do
Plano de Ação.

Conhecimento
do trabalho da
E.E.A.A., Sala
de
Recursos,
S.O.E.(apenas
direcionamento,
pois
no
momento
a
escola
não
possui
este
profissional,
sendo assim, a
E.E.A.A. atuará

METODOLOGIA/REC
URSOS


Conhecimento
do
Projeto
pedagógico,
da
escola,
corpo
discente,
corpo
discente,
documentação,
estrutura da escola,
necessidades
perceptivas
e
aplicação
das
mesmas.


PÚBLICO ALVO


Comunidad
e escolar.



Comunidad
e escolar.

Apresentação
oral,
apresentação
das fichas e
metodologia de
trabalho.



Comunidad
e escolar.

PERÍODO
DE RESPONSÁVE
APLICAÇÃO
L




Durante
todo
o
ano letivo.

Período
matutino
e
vespertin
o no mês
de abril.
.



E.E.A.A.



Pedagog
a
da
EEAA e
Sala de
Recurso
s.
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Assessoria
trabalho
coletivo.

com
projetos
interventivos e
assessoria ao
professor).

ao





Acompanhame
nto do processo
ensino
e
aprendizagem.



Participação
nas
coordenações
pedagógicas
coletivas,
observação dos
alunos em sala
de
aula,
atendimento a
pais,
professores e
alunos.



Busca
de
parceria com a
saúde
para
possíveis
encaminhament
os. Alunos que
sairão
da
Educação
Precoce
para
elaboração dos
Relatórios
de
Avaliação
e
Intervenção no
final do ano
letivo.
Assim
como
a

Integração com
os professores,
conhecimento e
participação dos
projetos, queixa
escolar.



Comunidad
e escolar.



Durante o
ano letivo.







E.E.A.A.
e
supervis
ão
pedagóg
ica.

Durante o
ano letivo.



E.E.A.A.

Durante o
ano letivo.



E.E.A.A.
e
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Intervenção nas
situações
de
queixa escolar.



Níveis
de
intervenção.
Aplicação
de
projetos
de
acordo com a
necessidade
dos professores
em relação aos
alunos.
Sensibilização
para
atender
crianças
com
necessidades
educacionais
especiais,
assessorament
o
e
coordenação
das
Classes
Especiais
de
DMU e TGD.
Sanfona
do
Grafismo,
elaboração de
orientações





Reflexão junto
aos atores da
instituição
educacional, de
como
estes
planejam,
executam
e
avaliam.
Triagem
dos
alunos
para
atendimento
individual ou em
grupo,
se
necessário.

indicação
turma
2020.


da
para



Acompanhame
nto do aluno
junto
ao
professor/direçã
o/
família.






Atuação direta
e indireta com a
família, aluno e
professores.

supervis
ora
pedagóg
ica.

Toda
a
comunidade
escolar.

PAIQUE
(Procedimentos
de Avaliação e
Intervenção das
Queixas
Escolares
e
Níveis
de
Intervenção).

Alunos com
diagnóstico
s
ou não
com
terminalidad
e
na
Educação
Precoce.





Encaminhament
os
e
intervenções.

Construção dos
relatórios
de
intervenção
e
avaliação
educacional.



Até
setembro.

Alunos que
são
encaminhad
os à Equipe.



E.E.A.A.



E.E.A.A.

Durante o
ano letivo.
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para
os
professores na
elaboração dos
Relatórios
Individuais
e
assessorament
o aos Projetos
apresentados e
aplicados
na
escola.










Estudo
de
Casso
dos
alunos que irão
ou
permanecerão
nas
classes
especiais,
juntamente com
o professor e a
regional
de
ensino.

Elaboração dos
Relatórios
pedagógicos
dos
alunos
diagnosticados
ou
que
continuam com
alguma
dificuldade de
aprendizagem

Avaliação com
os
recursos
necessários.

Toda
a
comunidade
escolar.


Assessorament
o
com
o
professor
/
família
Escola
e
atendimentos
em grupo e
individualmente.

Acompanhame
nto de acordo
com o Projeto
Político
Pedagógico da
escola
e
atualização do
mesmo.





Integração com
os professores.



Assessorament
o
direto
e
indireto,
encaminhament
os
médicos,
quando
necessário.

Até final
de
setembro.

Alunos que
são
atendidos
pela Sala de
Recursos.

Até
outubro.



Toda a
comunid
ade
escolar.



Alunos
com
diagnósti
co,
regional
de
ensino e
professo
res.
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ou
condição
temporária.






Intervenção
junto
aos
professores aos
alunos
que
apresentam
problemas de
disciplina
e
dificuldade em
seguir regras de
convivência.
Acompanhame
nto dos projetos
aplicados nesta
instituição
contemplados
no PP, assim
como
na
elaboração do
PP.
Assessorament
o
direto
e
indireto para as
crianças
diagnosticadas,
juntamente com
a Professora da
Sala
de
Recursos.



Assessorament
o,
acompanhamen
to
direto
e
indireto
das
crianças
para
Estudo
de
Caso, indicação
da
terminalidade
nos relatórios e
atualização dos
mesmos.
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OBJETIVOS

METAS

Manter os espaços Organização
de uso coletivo espaços de
organizados
para coletivo.
um
melhor
aproveitamento dos
materiais
e
espaços.

AÇÕES

dos Organizar
os
uso espaços de uso
coletivo: depósitos
de
materiais,
armários de jogos,
armário de livros,
brinquedoteca,
parque. Organizar os
horários
das
atividades,
permitindo um tempo
maior de atividades
fora de sala.
Incentivar
e Formação
Selecionar
e
estimular
a continuada
nas preparar materiais
formação
coordenações
e para os encontros
continuada durante oficinas.
durante
as
as coordenações.
coordenações.
Documentar
Registro
das Registrar
as
estratégias
e coordenações.
coordenações
por
decisões tomadas
meio de registro
pelo corpo docente
semanal.
para
consultas
posteriores.
Acompanhar
e Planejamentos de Programar e realizar
auxiliar
os aula de acordo com momentos
de
professores
nos o
Currículo
de

AVALIAÇÕES
RESPONSÁVEIS
DAS AÇÕES
Uma
vez
por Coordenadoras
semana, durante o
uso dos espaços e
materiais.

Nas ações da Coordenadoras
prática pedagógica Supervisora
diária
e
nas pedagógica.
coordenações.
Registro das atas.

CRONOGRAMA
1 vez por bimestre.

e Durante todo o ano,
nas quartas-feiras e
oficinas bimestrais.

Coordenadoras

Durante todo o ano,
nas quartas-feiras.

Durante
o Coordenadoras
planejamento e na Supervisora
sua execução.
Pedagógica

e Durante todo o ano,
quinzenalmente..
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planejamentos
coletivos.

Realizar junto ao
professor um
projeto específico
que busca
estratégias para
sanar dificuldades
de comportamento
e aprendizagem em

Educação Infantil e
a PP da escola.
Integração entre os
turnos
na
elaboração
e
execução
das
atividades sempre
que possível.
Diminuir
as
dificuldades
de
aprendizagem
e
comportamento.

sala de aula.
Incentivar
a Formação
participação
dos Continuada
e
professores
em Conhecimento das
todas as ações atividades
pedagógicas
desenvolvidas pela
promovidas
pela SEDF.
SEEDF.

planejamentos
coletivos.

Elaborar um projeto
visando a melhoria
da disciplina

Comunicar
incentivar
participação
professores.

Em
conversas
durante
as
coordenações
e
nos resultados das
avaliações

Coordenadoras
supervisora
pedagógica
Equipe SEAA.

e Durante
as Supervisão
a conversas
de coordenação.
dos coordenação e na
prática diária.

e Durante todo o ano.
e

e Durante todo o ano.
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OBJETIVOS

METAS

Oferecer
aos Ambiente acolhedor
educandos
um e
facilitador
de
ambiente acolhedor aprendizagem.
e facilitador da
aprendizagem.

Promover
a
participação
da
família no processo
de
ensinoaprendizagem.

AÇÕES

Conscientizar
os
professores
da
necessidade de um
ambiente acolhedor
e de salas de aula
adequadas
a
aprendizagem.
Planejamento
de
ações para receber
as crianças, em
especial no período
de adaptação.
Participação efetiva Promover reunião de
da família na escola. pais,
encontros
temáticos,
festas
com participação de
toda
a
família.
Implementação do
projeto ZUMBA.
Inserção da escola
nas redes sociais.
Manter
a
comunicação com a
família por meio da
agenda individual da
criança e quando
necessário também
por
telefone
ou
convocação.

AVALIAÇÕES
DAS AÇÕES
Observação
dos
professores
e
demais
funcionários
da
escola em relação
a resistência das
crianças
para
permanecer
na
escola.

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

Ambiente acolhedor todos os funcionários
da escola.
Ambiente facilitador
de aprendizagem –
professores.

Durante todo o
ano,
mas
em
especial
na
semana
de
adaptação.

Análise
do Direção,
Durante
quantitativo de pais coordenação, equipe ano.
presentes
em SEAA e professores.
reuniões, festas e
demais
eventos
realizados
na
escola.

todo

o
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Permitir
aos Enriquecimento
educandos
cultural.
aprendizagem
e
vivências fora do
ambiente escolar.

Promover passeio a
teatros,
cinemas,
exposições
e
parques.

Proporcionar
aos Conhecimento do
professores
Currículo
de
conhecimento
do Educação Infantil
Currículo e da PP e
discussão sobre os
mesmos.

Apresentações
e
discussões sobre o
Currículo e a PP
durante
as
coordenações
pedagógicas.

Conversas
coletivas após os
passeios.
Desenhos
em
relação a atividade
desenvolvida.
Durante
as
coordenações
e
planejamentos
coletivos.

Direção,
coordenação
professores.

Durante todo o
e ano, em datas
programadas.

Coordenadores,
direção
professores.

Durante
as
e coordenações
coletivas(quartasfeiras).

PLANO DE AÇÃO 2019 – GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS
OBJETIVOS

METAS

Diminuir
a Manter
infrequências dos frequência
alunos e saber o alunos.
motivo que levam
as
crianças
a
faltarem.

AÇÕES

AVALIAÇÕES
RESPONSÁVEIS
CRONOGRAMA
DAS AÇÕES
a Manter contato com Final
de
cada Chefe de secretaria e Durante todo o ano.
dos as famílias sempre bimestre.
Supervisora
que as crianças
pedagógica.
faltarem por mais de
três
dias
consecutivos
ou
cinco alternados.
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PLANO DE AÇÃO 2019 – GESTÃO PARTICIPATIVA
OBJETIVOS

METAS

Desenvolver
atividades
que
priorizem a Gestão
Participativa
de
todos
os
segmentos
da
Comunidade
Escolar.
Estreitar
as
relações
entre
direção,
professores,
funcionários
e
membros
do
Conselho Escolar.
Incentivar
a
participação
dos
pais em reuniões e
dias
letivos
temáticos
Promover eleição
de novo Conselho
Escolar.

Estimular
a
participação
de
toda a comunidade
escolar em ações
para o processo de
tomada
de
decisões e eventos
proporcionados
pela escola.

Estimular
a
comunidade
escolar a participar
e
integrar
o
Conselho Escolar.
Levar
ao Estimular
a
conhecimento dos participação
da

AÇÕES

AVALIAÇÕES
RESPONSÁVEIS
DAS AÇÕES
Marcar reuniões de Reuniões
e Direção, professores
pais.
conversas
no e pais.
Implementar
o encontro com pais
projeto ZUMBA.
e responsáveis.
Promover debates e
discussões
com
toda a comunidade
escolar sobre a PP
da
escola
para
definir a escola que
temos e a escola
que
queremos,
colaborando
com
sugestões
de
melhorias
nos
aspectos
administrativos,
pedagógicos
e
financeiros.
Promover reuniões
e
eleição
para
apresentar e definir
os membros do
Conselho Escolar.
Promover
duas
reuniões no ano

Durante
reuniões
periódicas.

Durante
reuniões.

CRONOGRAMA
A cada bimestre ou
quando
surgir
necessidade
de
informar sobre algum
projeto
a
ser
desenvolvido
na
escola.

as Direção e o próprio Ações durante todo o
Conselho Escolar.
ano e eleições para
membros
do
Conselho
em
21/06/2017.
as Direção.
Duas vezes ao ano.
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pais
a
PP família
na
oportunizando
a elaboração da PP.
participação
de
toda a comunidade
escolar
na
construção
do
mesmo.

para apresentação
do PPP as famílias.
Avaliação da PP por
parte da família.
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PLANO DE AÇÃO 2019 – GESTÃO DE PESSOAS
OBJETIVOS

METAS

Envolver
os Uma PP elaborado
profissionais
da e desenvolvido por
escola
na todos.
construção
e
execução da PP.
Valorizar
as Relacionamento de
relações na escola. respeito entre os
funcionários
da
escola.
Desenvolver
o Solicitar a CRE um
Projeto Criança e professor
para
Movimento
com atender
qualidade.
especificamente ao
Projeto Criança e
Movimento.

AÇÕES

AVALIAÇÕES
RESPONSÁVEIS
DAS AÇÕES
Promover encontros Durante
os Direção e comissão
em
grandes
e encontros.
da PP.
pequenos
grupos
para
elaborar,
implementar
e
avaliar a PP.
Promover momentos Nos
Direção
e
para interação e relacionamentos do coordenação.
fortalecimento
de dia a dia.
vínculos.
Durante o projeto.
Direção.

CRONOGRAMA
Encontros
periódicos durante
todo o ano.

Durante todo o ano.

Segundo semestre.
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OBJETIVOS
Otimizar a utilização
dos
recursos
financeiros com a
participação de toda
a
comunidade
escolar.
Adquirir televisores
para salas de aula.
Adquirir
em
consonância com a
SE câmaras de
vídeo
para
monitorar as ações
externas
do
estabelecimento de
ensino,
para
prevenção
de
roubos
e
vandalismo contra o
patrimônio público.
Compra de matérias
de
papelaria
e
pedagógicos.

PLANO DE AÇÃO 2019 – GESTÃO FINANCEIRA
METAS
AÇÕES
AVALIAÇÕES
RESPONSÁVEIS
DAS AÇÕES
Utilizar os recursos Convocar
os Acompanhamento Direção,
recebidos através membros
do por parte de toda a professores,
das verbas do PDAF Conselho Escolar comunidade
servidores,
pais,
e PDDE, de acordo e
APM
para escolar de todas as conselho escolar.
com
as reuniões a fim de ações por meio de
necessidades
da discutir, deliberar e supervisão
e
escola
– acompanhar
a controle.
pedagógicas,
utilização
dos
administrativas,
recursos
obedecendo
a financeiros
legislação vigente recebidos.
quanto
a
sua Discutir
e
aplicação.
identificar com a
Realização de festa comunidade
junina, bazares e escolar
as
festa da família para necessidades da
aquisição
de escola em todos
recursos a fim de os seus aspectos.
realizar
passeios Apresentar
educativos
e prestação
de
realização
de contas de forma
festejos em prol dos transparente onde
alunos (semana da todos
possam
criança.
conferir
onde
Aquisição
de foram aplicados os
televisores
para recursos.
algumas salas.

CRONOGRAMA
Durante a aplicação
e
prestação
de
contas dos recursos
recebidos- durante o
ano.
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Aquisição de livros
de
literatura
adequados a faixa
etária para o Projeto
Literário
Compra
de
papelaria
e
materiais
pedagógicos.

PLANO DE AÇÃO 2019 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
OBJETIVOS
Manter o espaço
físico da escola
adequado
para
atender os alunos.
Conservar
os
ambiente limpos e
arejados

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÕES
RESPONSÁVEIS
DAS AÇÕES
Espaço físico da Solicitar sempre que Observação e uso Direção.
escola
necessário
diário.
conservado.
manutenção
e
limpeza do espaço
escolar (poda de
árvores,
manutenção elétrica,
troca da areia dos
parques).
Organizar escalas
entre os funcionários
(conservação
e
limpeza) para que
todos os ambientes
da escola sejam
atendidos.

CRONOGRAMA
Durante todo o ano.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO ESCOLAR
NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO
EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA
PLANO DE AÇÃO 2018

Unidade escolar: Centro de Educação Infantil 01- Paranoá Contato: 3901-7557
CRE: Paranoá Contato: 3901-7552
Profissionais do SEAA: Glaydes da C. Melo Oliveira e Patrícia de Carvalho Bernardo
OBJETIVO GERAL: Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de intervenções
avaliativas, preventivas e institucionais.
INTRODUÇÃO:






O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) da SE/DF constitui-se um serviço de apoio técnico pedagógico de
caráter multidisciplinar, composto por profissionais com formação em Psicologia e em Pedagogia. Este serviço visa contribuir para
o aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições educacionais, bem como colaborar para a promoção da melhoria do
desempenho de todos os estudantes, viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar.
Segundo a Orientação Pedagógica – OP (2010) do SEAA, a atuação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA
deverá ser direcionada para o assessoramento à pratica pedagógica e ao acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem
em suas perspectivas preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com as demais instâncias pedagógicas da
instituição educacional.
O SEAA foi regulamentado em 2008, com a Portaria nº254 de 12/12/2008, embora a prestação desse serviço já acontecesse na
rede de ensino do DF, com base nas orientações legais da LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica do CNE, CNE/CEB nº 02/2001 entre outros documentos balizadores de políticas do MEC.
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Com base no exposto este plano de ação se justifica na medida em que explicita o planejamento das ações coletivas que serão
promovidas no ano de 2017, pela equipe do SEAA, tomando como referencial as três dimensões de atuação, quais sejam: 1º
dimensão - Mapeamento Institucional; 2º dimensão - Assessoria ao trabalho coletivo da equipe escolar; 3º dimensão Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Foi elaborado inicialmente numa ação conjunta por
profissionais integrantes do SEAA da CRE Paranoá/ Itapoã para reflexão e discussão da atuação da EEAA neste contexto. Num
segundo momento, as estratégias de ensino foram planejadas de acordo com as especificidades de cada unidade escolar.

PERÍODO:
O presente plano de ação é de caráter anual, seguindo o calendário escolar da SEEDF.

DIMENSÃO 1 – MAPEAMENTO INSTITUCIONAL
Objetivo geral: Conhecer o contexto escolar por meio de mapeamento e reflexão acerca dos diversos aspectos institucionais;
desenvolver estratégias de escuta qualificada das vozes institucionais para analisar e entender os aspectos intersubjetivos.
Metas
Observar o contexto institucional e
levantar as necessidades
educacionais.

Estratégias
Conhecimento da Proposta
Pedagógica da escola, do corpo
discente, docente e
comunidade escolar.
Conhecimento da instituição em
todos os seus segmentos.

Período
Durante o ano letivo.

Envolvidos
EEAA
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DIMENSÃO 2 – ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO
Objetivo geral: Oferecer suporte ao processo de gestão escolar; contribuir com conhecimentos especializados na promoção
da formação continuada do corpo docente; mobilizar a comunidade rumo a uma participação mais efetiva do cotidiano
escolar.
Metas
Acompanhar os projetos aplicados
nesta instituição.

Assessorar e acompanhar o trabalho
do professor da sala de recursos de
TGD
Promover o acompanhamento
institucional das crianças com
Transtorno Global do
Desenvolvimento e Deficiências
Múltiplas que estão inseridas em
classe especial

Estratégias
Participar nas coordenações
pedagógicas coletivas.
Observação dos alunos em
sala.
Conversa informal com os
professores.
Reflexão junto ao corpo
discente, coordenadores e
supervisor pedagógico, de
como estes planejam, executam
e avaliam.
Tecnologia assistiva,
adequações curriculares e
alimentares e móveis.
Orientações ao professor e a
família;
Elaboração da escala
PORTAGE;
Acompanhamento do processo
de ensino/aprendizagem e da
vivência diária em classe
regular comum.

Período
Durante todo o ano letivo

Envolvidos
Todos da comunidade
escolar.

Durante todo o ano letivo

EEAA e SR

Durante todo o ano letivo

EEAA
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Sensibilizar toda a comunidade
escolar para a aceitação e inclusão
dos alunos especiais em classe
regular comum.
Promover ações coletivas para o
manejo de comportamento em sala
de aula.

Capacitar os professores na
inclusão dessas crianças;
Filmes;
Palestras;
Rodas de conversas.
Capacitar os professores por
meio de rodas de conversas
nas coordenações coletivas
sobre manejo de turma,
organização de sala, sugestões
de atividades e etc.;
Dinâmicas e leituras de
histórias infantis que auxiliem
os alunos a aprenderem sobre
emoções e valores.

Durante todo o ano letivo.

EEAA, coordenação,
supervisão pedagógica,
professores.

Durante todo o ano letivo.

EEAA, professores e
coordenação.

DIMENSÃO 3 – ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Objetivo geral: Assessorar e avaliar o processo de ensino e aprendizagem visando a promoção do desenvolvimento do
educando em busca da concretização do sucesso escolar.
Metas
Orientar e acompanhar os
professores na aplicação da sanfona
do grafismo.

Estratégias
Palestra informativa sobre a
avaliação pedagógica da
sanfona do grafismo;

Intervir individual ou em grupo
(PAIQUE) junto às crianças que
apresentam dificuldade de

Jogos, brincadeiras, músicas,
livros, vídeos e dinâmicas
diversas;

Período
Durante todo ano letivo.

Durante todo ano letivo.

Envolvidos
Todos da comunidade
escolar.

EEAA
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aprendizagem com atividades
dinâmicas e multissensoriais.
Avaliar os alunos com terminalidade
na educação precoce que entrarão
na estratégia de matrícula.

Avaliar e atualizar a evolução dos
alunos da sala de recursos.
Devolutivas das ações do SEAA em
todos os espaços de atuação na
respectiva unidade escolar.

Entrevista com professores,
comunicação e apoio da família.
Encaminhamentos, se
De maio até outubro.
necessário, para profissionais
de saúde; confecção de
relatório; observação nos
atendimentos e estudo de caso
com os professores.
Confecção de relatório das
Agosto até outubro.
crianças da sala de recurso.
Rodas de conversas, reuniões e A cada bimestre.
discussões

EEAA, coordenadores e
professores da educação
precoce

EEAA
EEAA

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
Este plano será acompanhado e avaliado ao fim de cada bimestre pelos profissionais do SEAA e equipe gestora da
instituição de ensino por meio de observações sistemáticas das ações aqui propostas, reflexões e análise sobre o andamento
dessas ações, revisão das necessidades da unidade escolar e como/ se estão sendo atendidas.

86

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
Uma Proposta Pedagógica não é um documento acabado e livre de ações
desnecessárias. Pelo contrário, está sempre em construção, necessitando ser avaliado
constantemente. E este documento será discutido sempre que possível nas reuniões
pedagógicas, com o objetivo de acrescentar projetos e ações necessárias para que a
missão do Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá seja alcançada.
Às quartas-feiras serão momentos para que professores, coordenadores, SEAA,
Sala de Recursos e direção estudem o Currículo em Movimento da Educação Infantil
fazendo sempre uma relação com a PP da escola. Ao final do segundo semestre, será
realizado uma reunião de pais para uma avaliação da PP, a fim de que todos expressem
suas opiniões em relação ao que foi desenvolvido na escola e dê sugestões do que pode
ser acrescentado ao documento para o ano letivo de 2017.
Como indicadores de acompanhamento e avaliação elencamos:


Pesquisa de opinião com a comunidade escolar;



Acompanhamento

constante

nas

coordenações

coletivas

implementação da PP;


Feedback das coordenadoras sobre implementação da PP;



Acompanhamento dos instrumentos de avaliação do CEI 01;



Feedback do Conselho Escolar;



Desenhos das crianças sobre o ambiente escolar.

sobre

a

87

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA
ARCE, A.; MARTINS, L. M. (Orgs.). Quem tem medo de ensinar na Educação
Infantil? Em defesa do ato de ensinar. Campinas, SP: Alínea, 2007.
BARRETO, Sidirlei de Jesus. Psicomotricidade, educação e reeducação. 2ª ed.
Blumenau: Livraria Acadêmica, 2000.

BRALIC, S., HABUBSLER, I., LIRA,I. EstimulacionTemprana. Santiago do Chile,
alfa-Beta, 1979.

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro
de 1996.
BRASIL. Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e bases
da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez.1996.
BRASIL. Diretrizes Nacionais da Educação Infantil. CENED. Centro de Educação a
Distância. Unidade de Aperfeiçoamento e Qualificação. Gestão Escolar. Brasília: CENED,
2007.
DISTRITO Federal (Brasil). Secretaria de Estado de Educação. Regimento Escolar
das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 3ª ed. Brasília:
Subsecretaria de Educação Pública, 2004.
_____ (Brasil). Secretaria de Estado de Educação. Currículo da Educação Rede
Pública do Distrito Federal. 3ª ed. Brasília: Subsecretaria de Educação Pública, 2008.
_____ (Brasil). Secretaria de Estado de Educação. Orientação Pedagógica –
Educação Precoce – Brasília: SEDF, 2006.
______(Brasil). Secretaria de Estado de Educação. Currículo em Movimento –
Brasília: SEDF, 2013.
______(Brasil). Secretaria de Estado de Educação. Currículo em Movimento da
Educação básica. Pressupostos Teóricos – Brasília: SEDF, 2014.

88

______(Brasil). Secretaria de Estado de Educação. Proposta Pedagógica do Serviço
Especializado de Apoio a Aprendizagem – Brasília: SEDF, 2008.
______(Brasil). CODEPLAN. Pesquisa Distrital pro Amostra de Domicílio – Brasília:
2011.
FONSECA, D. M. Administração Escolar: Um Compromisso Democrático.
Campinas, SP: Papirus, 1994.
LE BOUCH, Jean. Educação Psicomotor: a psicomotricidade da idade escolar. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1987.
MEC/SEEESP. Saberes e práticas da Inclusão: dificuldades acentuadas de
aprendizagem. Brasília: MEC/SEESP, 2004.

NOVA ESCOLA. Rio de Janeiro: Ed. Abril,dez. 2004 – Mensal.
PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática da Escola Pública. São Paulo: Ática,
1997.
SARMENTO, M. J. Educação, culturas e cidadania activa. In: Revista Perspectiva,
Florianópolis, v. 23, n. 01, p. 17-40, jan-jul. 2005.

89

ANEXOS

PROJETO: ÁGUA
Duração: 1 semana 19/03 as 2303/2018

Reconhecendo a importância da água para a vida de todos os seres do planeta,
e a iminente diminuição da mesma a cada dia, devido a problemas como: poluição dos
rios, desperdício, foi escolhido esse tema visando sensibilizar e conscientizar a criança
(este um transmissor de conhecimentos para toda a comunidade) atentando para o uso
racional da água e da preservação do meio- ambiente, como forma de garantir uma fonte
futura.

OBJETIVO GERAL


Perceber a dependência dos seres vivos em relação ao meio ambiente, em
especial a água.



Reconhecendo a ação do homem na transformação do meio ambiente,
principalmente no que diz respeito à poluição e ao desperdício de água.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Economizar água nas diversas situações cotidianas em casa e na escola.
• Colaborar para a preservação da água no Meio- Ambiente.
• Ser um agente multiplicador de conhecimentos sobre a água e o meio ambiente em
geral.
• Valorizar a água, percebendo sua importância para a vida de todos os seres vivos.
• Saber sobre a necessidade de se economizar água.
• Reconhecer a importância da água para a vida e suas diversas utilidades.
• Conhecer as causas da poluição da água.
• Identificar os cuidados que devemos ter com a água potável.
• Conhecer as causas da atual diminuição das reservas d’água.
• Ouvir músicas, assistir a vídeos que tratem do tema.
• Confeccionar um livro e painéis relacionados ao tema.
. Realizar atividades diversificadas que envolvam todas as áreas do conhecimento.
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ESTRATÉGIAS

* Conversa sobre o uso consciente da água;
* Conversa sobre o desperdício da água nas diversas situações cotidianas.
* Estudo da palavra ÁGUA destacando a vogal A
* Produção de texto coletivo sobre o tema.
* Ouvir histórias relacionadas ao tema;
* Lista de utilidades da água
* Estudo das vogais
* Ouvir músicas relacionados ao tema. Como: Turma da Mônica “ Economizar água”
* Atividades com alfabeto móvel.
* Desenho livre e de observação da música.
* Recorte e colagem
* Técnicas de pintura.
* Atividades diversas , músicas e cantigas relacionadas ao tema.
* Cd Xuxa, Guilherme Arantes.
* Turma da Mônica “Economizar Água”

PROJETO PLENARINHA 2019
“ O FANTÁTICO MUNDO DO CEI”
5. Justificativa
O projeto " O Fantático Mundo do CEI” foi pensado com o intuito de promover
uma reflexão sobre a importância do mundo da fantasia para as crianças e de criar
momentos de questionamentos e elaboração de hipóteses para soluções de
problemas que enfrentamos e que com o superpoder da imaginação podemos
resolver.
Todos nós podemos ser “Super”, quando ajudamos uma pessoa, quando
somos valentes e corajosos, cuidamos dos animais, defendemos a natureza,
economizamos os recursos naturais, fazemos o bem, quando somos gentis e
respeitamos os direitos do outro. Essas são algumas das missões que podem nos
tornar superpoderosos ou simplesmente fantásticos!
Para além da telinha, dos livros e do imaginário infantil, os heróis têm o poder
de ajudar a criança em sua própria compreensão de mundo e na construção de
valores a partir de exemplos que só existem no faz de conta, utilizando o fantástico

91

poder do imaginar. Batman, Homem Aranha, Capitão América, As Meninas Super
Poderosas, Buzz Lightyear, Mulher Maravilha, as princesas e outros heróis, todos
eles são capazes de ensinar uma poderosa lição aos nossos pequenos.

6. Objetivos Gerais
 Promover uma reflexão sobre a importância do mundo da fantasia e
imaginação para as crianças;
 Criar momentos de questionamentos e elaboração de hipóteses para
soluções de problemas levantados pelas crianças e que com o superpoder da
imaginação podem ser resolvidos;
 Proporcionar atividades que proporcionem criação e a potencialização de
valores e virtudes, o respeito as diferenças, tolerância;
 Realizar a Festa Junina com o tema do projeto e como culminância da
Plenarinha 2019;
 Interligar demais atividades e projetos da escola a esse tema;

7. Objetivos específicos
 Reconhecer a importância dos super-heróis, como parte da imaginação;
 Desenvolver as habilidades de observar, comparar e classificar;
 Conhecer e reconhecer histórias e seus personagens;
 Desenvolver a formação de hábitos e atitudes sociais e morais;
 Trabalhar o paralelo entre a realidade e a fantasia;
 Abordar conceitos do tipo: bem/mal; certo/errado entre outros;
 Identificar semelhanças e diferenças entre os personagens;
 Pesquisar os super-heróis de seus familiares;
 Criar o herói de cada sala;
 Criar a Liga da Inclusão que contará com todos os heróis criados;

8. Blocos de conteúdos
 Cuidado consigo e com o outro
 Utilização de diferentes linguagens no faz de conta, de modo a enriquecer
sua identidade;
 Desenvolver o senso de resiliência (saber perder,saber ganhar, aceitar a
opinião das outras pessoas, reconsiderar seu ponto de vista);
 Identificar e elaborar regras e limites nas relações, desenvolvendo,
progressivamente, a capacidade de autorregulação

No CEI 01, as crianças e professores terão a oportunidade de brincar e aprender
através de brinquedos e brincadeiras atuais ou antigas, valorizando a cultura da
comunidade de que fazem parte. Será feito um trabalho primeiro com os educadores, nas
coordenações coletivas, para que estes revisitem suas memórias e relembrem dos
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deliciosos momentos em que aprendiam brincando. Será estimulado a confecção de
brinquedos e as brincadeiras ao ar livre.

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

TEMA: ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

JUSTIFICATIVA
Observando o cotidiano das crianças percebeu-se a necessidade de desenvolver um
projeto sobre a alimentação saudável pois muitas crianças rejeitam alguns tipos de
alimentos como frutas e verduras preferindo alimentos industrializados. Outra necessidade
percebida foi a de se trabalhar sobre a higiene, conservação e o aproveitamento dos
alimentos, pois em vários momentos evidencia-se o desperdício pela grande quantidade de
alimento que é jogado fora diariamente. Visando ainda a qualidade da alimentação o GDF
propiciou a troca utensílios plástico usados pela criança por pratos e canecas de vidro,
talher em inox. Além do material individual a escola recebeu cubas para que futuramente
as próprias crianças sejam capazes se servirem, ao estilo self-service. Para tanto é preciso
um árduo trabalho visando a independência da criança.
OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL:


Desenvolver atividades que possibilitem a construção do conceito de alimentação
saudável, conscientização da importância de uma alimentação balanceada e que
evitem o desperdício dos alimentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:








Conscientizar as crianças sobre a importância do cuidado do corpo, executando
ações simples relacionadas à saúde e higiene, incluindo hábitos alimentares
saudáveis bem como, o valor nutricional dos alimentos;
Representar quantidades utilizando objetos e símbolos para identificar os
diferentes alimentos e os alimentos preferidos de cada criança;
Identificar limites e possibilidades de seu corpo, visando à conscientização e
controle corporal;
Explorar cores, sabores e texturas dos alimentos;
Apontar sobre algumas doenças que podem ser causadas pela má alimentação:
obesidade e anemia;
Evitar o desperdício de alimentos e demonstrar o que fazer com as sobras;
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CONTEÚDOS













Textos (receitas, histórias, cantigas, músicas);
Ideia de representação (símbolos diversos, gravuras, gráficos);
Diversidade e qualidade dos alimentos;
Higiene dos alimentos (cuidados com a alimentação);
Reaproveitamento e conservação dos alimentos;
Germinação de alguns alimentos;
Cores;
Quantidade;
Agrupamento (fruta, legume);
Tamanhos;
Dança;
Expressões corporais;

ATIVIDADES


Contar a história “O caso do bolinho” com a utilização vídeo do YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=5OT2-fboyW8










Trazer uma receita de bolinho escrita em cartolina grande para as crianças
ilustrarem;
Trabalhar com versos e parlendas sobre os alimentos;
Confeccionar um saco de TNT ou uma caixa surpresa e dentro colocar vários tipos
de alimentos, uma criança cada vez pega um alimento e fala o nome do mesmo ou
mostra para os colegas ajudarem;
Mandar para os pais um bilhete perguntando qual o alimento preferido de seu (a)
filho (a), depois fazer um gráfico elencando os cinco alimentos mais citado ou
preferido pelas crianças;
Confeccionar um painel com papel pardo contendo figuras de alimentos, as figuras
deverão ser trazidas de casa pelas crianças e encontradas juntos com os pais;
Assistir e dialogar sobre a importância dos legumes e frutas. Atentar para os
diferentes tipos de ritmos. Sugestões de músicas.

“Rap da alimentação saudável” (MC Noura e Mc Banana), “Batidão da alimentação”
(Palhaço Talento), “Salada de frutas “ (Xuxa), “Come, come para mamãe ficar feliz”
(Patati Patata)
https://www.youtube.com/watch?v=fYuRSU3LQBc
https://www.youtube.com/watch?v=ffZXRHcgQnY
https://www.youtube.com/watch?v=jcnKwCK7-A4
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https://www.youtube.com/watch?v=HH1oawuYpHM












Fazer o registro das músicas e destacar palavras chaves;
Com a utilização de figuras, montar a pirâmide dos alimentos em três graus:
alimentos que podemos comer bastante, alimentos que podemos comer
moderadamente e alimentos que devemos comer pouco (montar em painel grande
para ser exposto na sala);
Imprimir a pirâmide em folha de oficio para que cada criança construa a sua pirâmide
em casa com a ajuda dos pais (interagir com os pais sobre o tema trabalhado);
Decorar a sala de acordo com a temática trabalhada (móbiles de frutas);
Assistir o vídeo “João e o pé de feijão”;
Dialogar com as crianças sobre as dificuldades enfrentadas pelos personagens da
história;
Registrar através de desenho as cenas que mais gostaram do filme;
Confeccionar com as crianças o fantoche do feijão, que servirá como chamada
durante a realização do projeto;
Organizar com as crianças (em copinhos de cafezinho) o plantio de sementes de
feijão e observar a germinação, enfocando os cuidados com a planta;
Contar a história “Camilo o comilão”;
https://pt.slideshare.net/doia/camilo-o-comilo









Montar o livro da história, organizar com desenhos das crianças, conjuntos que
representam os números de cada alimento apresentado na história;
Mandar o “Bilhete culinário” para os pais pedindo que cada criança traga uma fruta,
trabalhar a origem da fruta, a cor, o tamanho, a textura e a quantidade do alimento
trazido pelas crianças formando conjuntos;
Dialogar com as crianças sobre a importância das frutas e vitaminas;
Preparar uma salada de frutas ou piquenique com as frutas trazidas pelas crianças
e dividir entre todos para comer;
Confeccionar máscaras de frutas;
Confeccionar um painel com a letra da música “As frutas do Sítio” (paródia da música
“Atirei o pau no gato”) de Frances Rodrigues e com o registro das crianças sobre
entendimento da música;

NO SÍTIO DA PATRICIA-CIA
HÁ MUITAS FRUTAS-TAS
VENHAM VER, VER, VER
TEM MORANGO-GO
JABUTICABA-BA
ABACAXI, ABACAXI
EU COMO TUDO E FICO FELIZ!



Cantar com as crianças a música “Um, dois, feijão com arroz”;
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Confeccionar o prato de arroz e feijão (alimentos ricos em nutrientes necessários à
nossa saúde), colar em um prato descartável metade feijão e metade arroz que são
os alimentos que normalmente comemos todos os dias;
Cantar a música: “Hora da merenda”;

CHEGOU A HORA
DE MERENDAR (bis)
VAMOS COMER
BEM DEVAGAR (bis)
AGORA PRESTEM MUITA ATENÇÃO:
PAPEL E CASCA NÃO SE JOGAM AO CHÃO.


Cantar outras músicas relacionadas aos alimentos (ex.: meu lanchinho...);

AVALIAÇÃO
A avaliação acontecerá durante a realização das atividades, bem como através da
observação de possíveis mudanças nos hábitos alimentares das crianças. Para tanto, a
avaliação ocorrerá de maneira contínua, levando em consideração os avanços das
crianças. Através da observação e registro analisar se foram alcançados os objetivos
propostos. As atividades do portfólio e a sanfona do grafismo serão instrumentos da
avaliação.

PRÁTICA SOCIAL FINAL
Espera-se que com a realização do projeto as crianças compreendam a importância
de uma alimentação saudável e balanceada para nossa saúde, bem como evitar o
desperdício dos alimentos. Também se pretende que ao final a criança seja capaz de servirse no refeitório de forma independente.

REFERÊNCIA
- Nossa Escola Educação Infantil. Programa escola forte, Prefeitura de Chapecó. Edição
Especial, 2009.
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