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APRESENTAÇÃO

No Centro de Educação Infantil do Núcleo Bandeirante, buscamos trabalhar para
que a criança se sinta autoconfiante e segura no ambiente escolar e em seu
relacionamento com os educadores e seus pares. Oferecemos a ela as condições para
que realmente seja uma criança, ativa e questionadora, sem impor limites a construção
da criatividade. E, pouco a pouco, no contato com outras crianças da mesma faixa
etária, ela possa construir valores e aprenda a respeitar os sentimentos, ideias, atitudes
e direitos dos outros.
Kramer (2006) menciona que a Educação Infantil, tem a finalidade de valorizar
os conhecimentos prévios da criança e garantir a aquisição de ‘novos’ conhecimentos.
Diz, ainda, que essa finalidade se cumpre, mediante a presença de um profissional
capacitado, que reconheça as características da infância: aspectos físicos, emocionais,
afetivos, cognitivos e sociais. Portanto, a missão é explorar este conhecimento prévio,
trabalhar suas partes, criando oportunidades e ajudando a criança a se desenvolver.
Promovemos ás nossas crianças desafios que atendem às suas necessidades,
ampliando sua descoberta e seu caminhar.
Ao construir uma escola que venha ao encontro dos desejos e das necessidades
da criança visamos promover o seu desenvolvimento integral. Acreditamos que a
parceria da comunidade escolar é fundamental para a organização e mediação do
processo educacional.
A escola, enquanto espaço social privilegiado na construção do conhecimento
é um lugar ideal para cultivar os valores no dia-a-dia da comunidade, proporcionando
uma reflexão sobre a construção da identidade e autonomia respeitando a diversidade
que existe em nosso meio.
Portanto, trabalhar a autonomia e a identidade implica em mudanças na prática
pedagógica que vai além da formalidade das áreas do conhecimento. É uma forma
diferente de Educação com base nas relações, na consciência de si e do outro, nas
necessidades de cada um. Deste modo, a compreensão de criança retrata
perspectivas de suas infâncias como produtoras de culturas, diante da realidade
brasileira que se reflete na composição do Distrito Federal.
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A proposta de trabalho tem como foco a ampliação do olhar das infâncias
constituídas.
Crianças e infâncias são marcadas por conceitos constituídos social e
culturalmente. O modo como são percebidas e compreendidas interfere,
direta e indiretamente, na organização do trabalho pedagógico a ser realizado
nas instituições educativas para a primeira infância (DISTRITO FEDERAL,
2018, p.21).

Nessa linha de pensamento chegamos às seguintes indagações: Como
trabalhar identidade e autonomia? Como a criança se percebe nesse processo de
construção da identidade e autonomia? Quais as influências histórico-culturais na
construção dessa identidade? Por que nosso povo vem perdendo os traços
culturais, envergonhando-se de sua cultura e passando a adotar outros costumes e
valores? Estamos cuidando e respeitando a individualidade de cada um? Como eu
posso contribuir para melhorar a convivência e o ambiente em nossa comunidade?
Como resgatar os valores culturais do nosso Brasil?
Diante dessas indagações sentimos a necessidade de ampliar nosso
conhecimento, nosso olhar sobre a história do nosso país, suas raízes e as
contribuições de cada região; enfatizando a valorização dessas contribuições na
constituição de nossa identidade. Segundo o professor Gilmar Silvério (2014),
Saber a história de uma nação significa resgatar e preservar a tradição
daqueles que contribuíram para que chegássemos ao ponto em que nos
encontramos. Trata-se de uma oportunidade única para compreender
inclusive a nossa própria identidade.

Estudar os costumes, as tradições das regiões brasileiras e conhecer a nós
mesmos e ao nosso povo é compreender nossa realidade e a pluralidade de hábitos
que refletem na dança, nos instrumentos musicais, nas festas, nos jogos, nas
religiões, nas artes, nas comidas, nas brincadeiras e nos pontos turísticos.
A nossa cultura popular, social e econômica merece ser estudada e
aproveitada, sob os aspectos: intelectuais, artísticos e recreativos e assim favorecer
a aprendizagem, formar bons hábitos e atitudes, despertando sentimentos, emoção,
entusiasmos e amor por nossa pátria.
Atendendo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), n°
10.639/2003, em seus artigos 26-A e 79-B, que se referem à temática História e
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Cultura Afro-brasileira, normatizada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
como Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana, nossa proposta fortalecerá princípios e valores como
solidariedade, respeito e tolerância. Assim buscaremos desenvolver um clima de
harmonia entre as crianças, abordando de forma agradável a pluralidade cultural e
acolhendo crianças estrangeiras.
Trabalharemos a proposta apoiada na concepção dos intercampos de
experiência, a fim de proporcionar condições de conhecimento da cultura popular
entrelaçado à natureza lúdica com atividades como: cantigas de rodas, lendas,
parlendas, brincadeiras, trava-línguas, adivinhas, artesanato, enfim, proporcionar
momentos de inúmeras possibilidades com o corpo, tal como exposto no Currículo em
Movimento – caderno da educação infantil:
... reconhece-se que a criança está imersa na cultura desde seu nascimento
e convive com manifestações diversas, por meio de variados veículos aos
quais está exposta, como dramatização, dança, vídeos, jogos de faz de conta,
brincadeiras, sonoridades e músicas que ouve cotidianamente, cores que
permeiam suas atividades sociais e culturais, dentre outros (DISTRITO
FEDERAL, 2018, p. 76)

Na perspectiva da cultura brasileira, consideramos que nossa proposta
oportunizará a vivência da cultura lúdica infantil, produzida pelas diversas crianças da
nossa nação, sendo assim, consideramos que “a brincadeira, como prática educativa,
possibilita que as interações entre as crianças e seus pares e entre elas e os adultos
se constituam como um instrumento de promoção da imaginação, da experimentação
e da descoberta” (DISTRITO FEDERAL, 2018, pag. 32).
Dinâmica de trabalho que nos remete à Plenarinha 2019 com o tema “Brincando e encantando com histórias”, busca por meio de histórias, brinquedos e
brincadeiras práticas pedagógicas que incentivem a curiosidade, a exploração, o
encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em
relação ao mundo físico e social, bem como a história e cultura de cada região , o que
cada um traz de contribuição. Tem como objetivo ensinar as crianças, por meio de
brincadeiras, a resolver conflitos e lidar com sentimentos que nem sempre são
agradáveis. É importante prepará-las para situações que são inevitáveis durante a
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vida a fim de que possam desenvolver essas habilidades, primar por bons valores e
respeito a cultura de cada lugar.
Contemplaremos também a diversidade natural do Brasil e seus diversos
biomas como gerador de recursos e desenvolvimento. Ressaltando o aspecto da
sustentabilidade.
Preocupamos com o bom atendimento ofertado à comunidade escolar em
geral, bem como o envolvimento de todos. Trabalhamos com decisões inspirados na
abertura e participação democrática não apenas da comunidade interna, mas também
da comunidade externa, que participa dos processos administrativos e pedagógicos
da escola. Portanto, não basta atender o grupo de profissionais que atuam na escola,
mas faz-se necessário abrir espaços de conversas com as famílias e, sobretudo, com
as crianças. A escuta atenta de todos os envolvidos é fator essencial nesse processo.
Ao longo do ano letivo, teremos momentos de estudos subsidiados por textos,
vídeos e outros instrumentos, para suscitar as discussões acerca da criança, da
infância, seus interesses e/ou necessidades e do contexto da Educação Infantil. Bem
como promoveremos encontros que envolvam toda a comunidade escolar para
constantes discussões acerca do PP. Ressalta-se que a participação da criança nesse
processo é fundamental.
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HISTÓRICO

A escola foi construída em 1963, dando início suas atividades escolares no dia
17 de fevereiro de 1964. A inauguração oficial se deu em 26 de junho desse mesmo
ano. A primeira professora designada para dirigir este estabelecimento de ensino foi
Hilda Lutz Pinheiro.
Inicialmente funcionava como escola classe oferecendo curso “primário” 1ª à 4ª
séries e supletivos, fase I e II, sob a denominação de Escola Classe 02 do Núcleo
Bandeirante.
Em 1990 o prédio foi reformado para atender a clientela de “educação préescolar” e em 1992 foi transformada para o Jardim de Infância 01 do Núcleo
Bandeirante. No dia 06/11/1998 foi publicada a alteração da denominação do Jardim
de Infância 01 do Núcleo Bandeirante para Centro de Educação Infantil do Núcleo
Bandeirante com a finalidade de adequação à legislação vigente (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB - Lei nº 9.394/1996).
A escola possui 11 salas de aula; dois banheiros para as crianças, sendo um
masculino e outro feminino; um banheiro para portadores de necessidades especiais;
1 banheiro entre as salas 6 e 7, uma sala de professores com banheiro; uma
secretaria; duas salas da equipe gestora, sendo que uma tem banheiro; uma sala
multidisciplinar (SOE e EEAA); uma cantina com depósito para alimentos; uma sala
dos auxiliares de educação com banheiro; um depósito de material pedagógico e outro
depósito de limpeza e materiais diversos; uma sala de vídeo; um espaço externo para
atividades de psicomotricidade com cobertura; uma casinha de recreação e dois
parques de areia, sendo um deles coberto; um pátio coberto e um estacionamento.
Atualmente oferece a modalidade de educação infantil com turmas do 1º e 2º
Períodos, que atendem crianças de 4 e 5 anos de idade respectivamente.

Temos:
05 turmas de 1º período (Matutino), sendo 2 de integração inversa
05 turmas de 1º período (Vespertino), sendo 1 de integração inversa
05 turmas de 2º período (Matutino), sendo 1 integração inversa e 1 reduzida
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05 turmas de 2º período (Vespertino)
02 classes especiais: 1 no matutino e 1 no vespertino.

Atendemos alunos da comunidade do Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I e II,
Candangolândia, Park Way, Arniqueiras, Vargem Bonita, Divinéia e Metropolitana.
A escola adquiriu uma forte referência na comunidade escolar pelo trabalho que
realiza além disso muitas crianças matriculadas atualmente fazem parte de uma
geração de filhos e netos de pessoas que já estudaram nesta unidade escolar. Ou
seja, a história continua a ser escrita, em boa parte, por famílias que possuem duas
ou mais gerações que já estudaram e estudam pelos espaços educativos que
constituem o Centro de Educação Infantil do Núcleo Bandeirante.
A escola firmou sua identidade durante todos esses anos, e mesmo diante de
tantas mudanças se mantem como referência no seu segmento devido sua forte
peculiaridade embasada no trabalho coletivo e o cuidado com o outro.

...Centro de Educação Infantil,
lugar de alegria e amor
lugar de esperança, de gente feliz
formando a nova geração deste país
Centro de Educação Infantil
pra sempre estará nos corações
de cada criança, de cada família
que sonha com um mundo mais feliz...

Trecho do hino da escola
Autora: Rebeca Breder.
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HINO DA ESCOLA

TUDO NA VIDA TEM UM COMEÇO
E É SEMPRE IMPORTANTE CONHECER
A NOSSA HISTÓRIA, DE ONDE A GENTE VEIO
É ISSO QUE AGORA NÓS VAMOS FAZER
FALAR DE UM LUGAR MUITO ESPECIAL
QUE MAIS PARECE UM PEDAÇO DO CÉU
PLANTADO EM BRASÍLIA, O CORAÇÃO DO BRASIL
CHAMADO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL,
LUGAR DE ALEGRIA E AMOR
LUGAR DE ESPERANÇA, DE GENTE FELIZ
FORMANDO A NOVA GERAÇÃO DESTE PAÍS
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PRA SEMPRE ESTARÁ NOS CORAÇÕES
DE CADA CRIANÇA, DE CADA FAMÍLIA
QUE SONHA COM UM MUNDO MAIS FELIZ
A BELA CIDADE DO NÚCLEO BANDEIRANTE
É O BERÇO ONDE A HISTÓRIA COMEÇOU
OS PRIMEIROS ALUNOS AGORA SÃO VOVÔS
SERVINDO ESTA CIDADE COM MUITO VALOR
JÁ TEVE VÁRIOS NOMES E O MAIS CONHECIDO
POR MUITOS É ANTIGA ESCOLA 2
MAS NADA DISSO IMPORTA,
POIS A ESSÊNCIA É A MESMA
AMAR E EDUCAR OS FILHOS DESTA NAÇÃO
Rebeca Breder
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
Nesse ano de 2019 recebemos crianças das seguintes localidades: Núcleo
Bandeirante, Riacho Fundo I e II, Park Way, Samambaia e outras localidades do DF
temos também crianças oriundas de outras nacionalidades.
São crianças que moram com pai e mãe e os que são separados apresentam uma
boa convivência; temos também crianças que residem em casas de acolhimento. A
maioria das famílias residem em apartamentos e apresentam uma renda média de um
a três salários mínimos.
A maioria dos alunos vieram de outras instituições de educação: como creches,
escolas públicas ou da rede privada e alguns provenientes do lar.
Algumas crianças utilizam transporte público ou vans contratadas, sendo que a
maioria vem a pé ou de carro particular por residir na cidade.
Foi observado que a maioria das crianças têm como lazer visitar avós e/ou
familiares, assistir televisão, andar de bicicleta e brincar com amigos.
Temos alunos de diversas crenças: sendo uma maioria de católicos e evangélicos,
mas temos outras manifestações religiosas no contexto da comunidade escolar.
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES
A presente Proposta Pedagógica, baseia-se na política educacional vigente
nacional e regional, expressa na LDBEN, Lei nº 9.394/1996, nas DCN para Educação
Básica, nos Parâmetros Curriculares Nacional e no Currículo em Movimento do DF. É
um documento que configura a identidade do Centro de Educação Infantil do Núcleo
Bandeirante.
Esta proposta tem como finalidade a formação integral da criança, a
sustentabilidade humana na busca de uma educação com qualidade escolar,
destacamos a função principal da instituição que é promover a convivência com outras
crianças e adultos, o brincar cotidianamente de diversas formas, a participação ativa,
explorar a integralidade dos sujeitos, expressar-se como sujeito dialógico, criativo e
sensível e conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural (BRASIL,
2017).
A criança é um ser indivisível, inteiro e único, por conta disso, é importante
realizar um trabalho educativo que considera os princípios éticos, políticos e estéticos.
Tais princípios são destacados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Básica de 2009 para orientar o processo de aprendizagem das crianças. Orientar a
organização, articulação, o desenvolvimento e a avaliação das propostas
pedagógicas, respeitando as diferentes condições sociais, culturais, emocionais,
físicas e étnicas. Portanto, o trabalho educativo da escola assenta-se sobre os
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” (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 29). Neste sentido, é importante
possibilitar um ambiente em que as crianças manifestem seus interesses, desejos e
curiosidades e que suas produções sejam valorizadas.
Políticos: “garantia dos direitos de cidadania, o exercício da criticidade e do
respeito à democracia” (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 29). Para que a criança
possa tornar-se participante da vida social, estabelecendo relações com o meio
cultural e com o ambiente; para não apenas consumir, mas também, produzir cultura
e ser capaz de mudar a realidade a sua volta. Ou seja, percebemos a criança como
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ser histórico, social e cultural e compreendemos que sua constituição de
conhecimento se dá por meio das relações estabelecidas no meio circundante, assim,
a criança modifica e é modificada pelas relações que estabelece com o outro.
Estéticos: “valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da
pluralidade de manifestações artísticas e culturais” (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p.
29). Pois o contato da criança com as diferentes e inúmeras manifestações artísticas
e culturais existentes podem possibilitar o desenvolvimento da curiosidade, da
imaginação, do ato criador, da comunicação, de forma a contribuir para a
compreensão e atuação no mundo que as envolve.
Com base nas falas das crianças acerca de sua impressão da escola, da sua
comunidade, de seu país e de questões que são discutidas neste espaço educativo
bem como de toda comunidade escolar, percebemos a necessidade de trabalhar um
projeto que leve a comunidade escolar a conhecer um pouco mais do nosso país, sua
história, cultura, natureza, comida e outros aspectos que surgirão no decorrer do
trabalho. Conhecendo melhor nosso país firmamos nossa identidade, o sentimento de
pertinência ao nosso local de origem, valorizando e respeitando a diversidade cultural
existente em nosso país.
Com efeito, os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil
(volume I), estabelecem e norteiam este trabalho com e para a diversidade, salientado
em nossa instituição:
A pluralidade cultural, isto é, a diversidade de etnias, crenças, costumes,
valores etc. que caracterizam a população brasileira marca, também, as
instituições de educação infantil. O trabalho com a diversidade e o convívio
com a diferença possibilitam a ampliação de horizontes tanto para o professor
quanto para a criança. Isto porque permite a conscientização de que a
realidade de cada um é apenas parte de um universo maior que oferece
múltiplas escolhas. Assumir um trabalho de acolhimento às diferentes
expressões e manifestações das crianças e suas famílias significa valorizar e
respeitar a diversidade, não implicando a adesão incondicional aos valores
do outro. Cada família e suas crianças são portadoras de um vasto repertório
que se constitui em material rico e farto para o exercício do diálogo,
aprendizagem com a diferença, a não discriminação e as atitudes não
preconceituosas. Estas capacidades são necessárias para o
desenvolvimento de uma postura ética nas relações humanas. Nesse sentido,
as instituições de educação infantil, por intermédio de seus profissionais,
devem desenvolver a capacidade de ouvir, observar e aprender com as
famílias (BRASIL, 1998, p. 77).
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A partir desta perspectiva, compreendemos que inicia na infância a
necessidade de acompanhamento, estimulação, observação e orientação deste ser,
portanto esta proposta pedagógica encontra razão para existir uma vez que, tem sua
essência proposições que possibilitam o desenvolvimento integral da criança em seus
aspectos: físico, psíquico, intelectual e social, completando a ação da família e da
comunidade, contribuindo como veículo de transformação social.

Autor: Ezequiel Martins Sousa (4 anos)
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OBJETIVO GERAL

Contribuir para que nossas crianças possam identificar-se culturalmente em
meio a toda diversidade cultural existente, no sentido de afirmação de sua identidade,
criar um sentimento de pertinência ao seu local de origem e valorização da cultura
brasileira.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem
como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se
contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe
social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e
sociais;

•

Ampliar

gradativamente as possibilidades de comunicação e expressão das

crianças, interessando por conhecer vários gêneros orais e escritos,
enriquecendo o trabalho de letramento, estudo e desenvolver atitudes de
respeito à vida e ao meio ambiente de indivíduos de diferentes regiões e/ ou
culturas;
•

Proporcionar a ampliação da linguagem oral e escrita, da cultura e dos
conhecimentos básicos importantes sobre o Brasil;

•

Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente ao
qual lhe cerca;

•

Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, adotando hábitos saudáveis como um
dos aspectos básicos da qualidade de vida;

•

Agir com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva;

•

Vivenciar os diversos campos de experiência - O eu, o outro e o nós; Corpo,
gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento
e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e
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usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo
a diferentes intenções e situações de comunicação;
•

Valorizar a cultura do nosso país e de outros;

•

Respeitar o dialeto regional e a construção da linguagem formal;

•

Apresentar às crianças a realidade existente provocando reflexões sobre a
diversidade humana e o respeito a essa diversidade;

•

Identificar a importância das raízes culturais de um povo como elemento
construtor da identidade da criança;

•

Conhecer gradativamente a história da cultura da nossa nação;

•

Valorizar e empregar o diálogo como forma de tomar decisões coletivas no que
diz respeito ao que se quer aprender sobre nossa cultura;

•

Saber compartilhar de forma prazerosa, sem fazer distinção de raça, cor ou
cultura;

•

Empreender o sentimento de coletividade;

•

Seguir regras básicas de boa convivência respeitando os outros e a si mesmo;

•

Perceber-se como responsável e protagonista de sua aprendizagem.

•

Reconhecer que a paz consigo mesmo e com o outro é uma conquista diária
por meio das nossas ações;

•

Estimular o gosto pela leitura, arte, música e o movimento;

•

Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis à formação humana;

•

Vivenciar diferentes situações lúdicas, a fim de desenvolver a sociabilidade,
autonomia, cooperação, respeito e solidariedade;

•

Demonstrar atitude de amizade, cooperação e respeito, visando o bem-estar
de todos;

•

Incentivar a criança a expressar seu ponto de vista com clareza;

•

Conhecer as características de nossa cultura como um mecanismo de
divulgação e afirmação de seus valores perante nossa sociedade;
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS

A formação ética é uma dimensão pela qual a instituição deve prezar, esta é
compreendida como a
promoção de atitudes orientadas por valores humanizadores, como dignidade
da pessoa, liberdade, igualdade, justiça e paz, reciprocidade entre povos e
culturas, servindo de parâmetro para a reflexão dos modos de ser e agir
individual, coletivo e institucional (DISTRITO FEDERAL, 2014b, p. 55).

Tal reflexão torna-se necessária para discutirmos acerca da concepção e do
lugar que a criança assume em nossa unidade escolar, portanto, o trabalho educativo
aqui organizado e estruturado, está em consonância com o Currículo em Movimento
da Educação Básica do Distrito Federal, pois parte da concepção de que “a criança é
sujeito da história e da cultura, que as infâncias são plurais em suas expressões
étnicas, estéticas e éticas” (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 21).
A teoria que norteia a perspectiva curricular da SEEDF se apoia nas teorias
críticas e pós-críticas do currículo. Isto significa dizer, que tal proposta curricular se
aporta no fato de que, apesar das condições atuais, na qual a sociedade se encontra,
parecerem normais, é preciso questioná-las na busca de uma racionalidade
emancipatória que utiliza os valores universais para o processo de transformação
social, e possibilita a emancipação pelo conhecimento (DISTRITO FEDERAL, 2014b).
Por esta ótica, os sujeitos são considerados em sua integralidade, assim, o
compromisso da escola é de desenvolver uma educação integral que valorize a
singularidade e a essência de cada um, a fim de fazer valer o direito a aprender e a
conquista da cidadania. Considera-se também o contexto social essencial à
organização do trabalho pedagógico.
Essa percepção corrobora para assegurar às crianças a percepção de suas
reais necessidades; 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; e, principalmente, assegurar o direito de sua expressão
de diferentes formas, mas, sobretudo, a expressão de sua voz. Acreditamos que não
é possível darmos voz às crianças, pois elas já a possuí, mas podemos criar condições
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de possibilidades para que as crianças possam formular seus pensamentos e
expressá-los por meio da voz.
A criança possui o seu lugar em nossa sociedade - um lugar de protagonismo.
Logo, ela é um ser social e cultural, possuidora de experiências individuais e coletivas.
No espaço educativo a criança já entra possuindo uma história de vida que se
constituiu e se constitui por meio de suas vivências pessoais. Tudo isso precisa ser
discutido, refletivo e considerado em espaços educativos voltados para a criança –
uma meta que desejamos tornar realidade no CEI-NB.
Além disso, temos consciência do percurso histórico da constituição da
educação infantil no Brasil. Em alguns momentos foi percebido como assistencialista;
em outros como uma preparação para a Educação Básica; e em outros com
atendimento dualista, ou seja, instituições que eram pensadas para as classes menos
favorecidas, que se estruturavam com base no assistencialismo e, instituições para
as classes mais favorecidas, que se preocupavam com o desenvolvimento cognitivo
da criança (KRAMER, 2006).
Hoje, percebemos que a educação infantil já conseguiu ultrapassar essas
percepções limitadoras e dualistas. Uma nova organização já estabelecida na
legislação brasileira, foi apresentada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC):
que, para a educação infantil, considerou a nomenclatura “crianças pequenas” (de 4
a 5 anos e 11 meses). O CEI-NB está organizado e estruturado com base nos eixos
indicados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL,
2009) – cuidar, educar, brincar e interagir.
A Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural são teorias
norteadoras do Currículo em Movimento da SEEDF, que é utilizado por esta
instituição. Tais teorias salientam e dão suporte à um trabalho pedagógico com
intencionalidade, voltado para o contexto social no qual o estudante está inserido, para
que o mesmo não apenas observe ou somente critique sua realidade, mas que possa
superar as contradições existentes considerando a diversidade e a pluralidade.
Com efeito, a concepção Histórico-Crítica possibilita que os conteúdos
curriculares sejam originados na prática social dos estudantes e que esta se torne um
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fator de problematização constante presente na mediação entre os sujeitos do
processo educativo. (DISTRITO FEDERAL, 2014b).
Encontrar a Psicologia Histórico-Cultural como aspecto basilar do currículo é
ressaltar o valor significativo da aprendizagem por colaboração. No processo de
ensino e aprendizagem estão imbricadas as interações entre os pares, com os
professores, os objetos, a linguagem e o ambiente. Sobretudo, considera as práticas
e interesses sociais da comunidade na qual se está inserido, tendo a prática social
como ponto de partida deste processo, como recurso metodológico a ser construído
pelo professor.
Vygotski (2003, 2009a, 2009b, 2010), exímio teórico da perspectiva HistóricoCultural, nos faz refletir e compreender que o professor é o organizador do espaço
educativo, que pode criar condições de possibilidades para o desenvolvimento da
criança em diferentes aspectos.
No que tange ao desenvolvimento infantil, Vygotsky (1991) postula que as
funções superiores da criança chegam à maturidade por meio do seu desenvolvimento
social. Em seus escritos é explicita a Psicologia Histórico-Cultural, principalmente por
enfatizar que os conceitos precisam ser vinculados ao contexto em que estão
inseridos, tendo em vista que isto influenciará no processo de significação (SANTOS,
2016).
Portanto, no CEI-NB, o professor enquanto organizador do espaço educativo
fundamenta sua prática educativa com base no processo que cabem três aspectos: a
orientação do educador, sua intenção e a ação do educando, ( obutchenie de
Vygotski) pois o percebemos como uma unidade, como um processo único, em que
seus aspectos estão entrelaçados, coexistem e, que, um não existe isoladamente do
outro. Também concebe que os conhecimentos e as aprendizagens devem emergir
do contexto cultural e da prática social do público ao qual atende.
Neste contexto “faz-se necessário desenvolver um olhar e uma escuta atenta á
cultura, respeitando histórias e modos de vida e de estar no mundo da criança, bem
como sua formação identitária nas relações que estabelece com sua cultura. Dessa
maneira, a instituição que oferta Educação Infantil deve proporcionar ocasiões de
trocas de vivências e experiências entre as diversas infâncias existentes em seus
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espaços educativos, ampliando as possibilidades de desenvolvimento de cada criança
como sujeito que se constitui também nesse espaço social”. (DISTRITO
FEDERAL,2014b).

Autora: Rebeca Morais de Sousa (4 anos)
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
É na infância que o ser criança inicia a sua relação com o mundo.
(HORTÉLIO, 2012)

Conforme o dicionário Aurélio (FERREIRA, 1995), a palavra projetar significa
atirar longe, arremessar, planejar, isto é, pensar e/ou fazer uma ação direcionada para
o futuro.
A proposta de trabalho com projetos abre para a possibilidade de aprender os
diferentes conhecimentos construídos na história da humanidade de modo relacional
e não linear, propiciando às crianças aprender através de múltiplas linguagens, ao
mesmo tempo em que lhes proporciona a reconstrução do que já foi aprendido.
Essa organização do trabalho pedagógico por meio de projetos precisa partir
de uma situação, de um problema real, de uma interrogação, de uma questão que
afete ao grupo tanto do ponto de vista socioemocional quanto cognitivo.
Pensando nisso a comunidade escolar decidiu durante a semana pedagógica,
realizada entres os dias 04 e 08 de fevereiro, trabalhar uma Proposta Pedagógica com
enfoque na sensibilização de todos os envolvidos em busca de ações que contemple
a identificação cultural e o respeito a essa diversidade. Como cita Pedroso (1999,
apud SILVA, 2019) “Um povo que não tem raízes acaba se perdendo no meio da
multidão. São exatamente nossas raízes culturais, familiares, sociais, que nos
distinguem dos demais e nos dão uma identidade de povo, de nação”.
Além disso estruturamos ações com o intuito de efetivar a Proposta Pedagógica
com sugestões e indicações de práticas pedagógicas a serem contempladas. O intuito
é delimitar e direcionar nosso trabalho.
Conhecer as raízes da própria cultura para que haja a formação de identidade,
no propósito de se definir enquanto cidadão sabendo situar-se na sociedade e fazer
dela um lugar melhor para todos.
O enfoque a ser dado nas atividades práticas será discutido nas coordenações
coletivas e/ou por período, ao longo do ano letivo, atendendo às especificidades de
cada turma. E, também, serão observados as reais necessidades e interesses da
criança ao longo desse percurso, pois como já elucidado, a criança é a protagonista
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nesse processo educativo, com direito de expressar a sua voz em diferentes
momentos.
O projeto BRASILEIRINHOS partirá do conhecimento dos diversos espaços e/ou
lugares do DF e regiões, proporcionando à criança formas de criar identidade por meio
do conhecimento da própria cultura, a fim de que compreenda a importância de manter
viva na memória, proteger e valorizar a cultura como forma de preservar o que somos,
nossas características, nossa identidade. Durante o desenvolvimento do projeto, os
campos de experiência do Currículo em Movimento da Educação Infantil, serão
abordados entrelaçados às atividades dinâmicas, interativas e participativas como
contação de histórias, teatro, atividades de pintura, brincadeiras entre outras.

O projeto Brasileirinhos seguirá a seguinte programação:

1º BIMESTRE
•
•
•
•

EU E MINHA ESCOLA
EU E O MEU CORPO
EU E MEU AMIGO
EU E MINHA FAMÍLIA

2º BIMESTRE
•
•
•
•

NÚCLEO BANDEIRANTE
BRASÍLIA
REGIÃO CENTRO-OESTE
REGIÃO NORDESTE

3º BIMESTRE
•
•

REGIÃO NORTE
REGIÃO SUL

4º BIMESTRE
•

REGIÃO SUDESTE
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NÚCLEO BANDEIRANTE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONHECER OS ARREDORES DA ESCOLA
CONHECER O COMÉRCIO LOCAL
TOUR POR BRASILIA
VISITAR O MUSEU VIVO DA MEMÓRIA CANDANGA
CONHECER ARTISTAS LOCAIS
PASSEIO À ADMINISTRAÇÃO, IGREJA, BIBLIOTECA
VER FOTOS DA CIDADE
ENTREVISTAR ALGUM MORADOR DA CIDADE
PIQUENIQUE

CENTRO OESTE
•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS GERAIS (CULINÁRIA, CURIOSIDADES, DANÇAS
TÍPICAS, MÚSICA SERTANEJA, ETC)
ARTESANATO LOCAL
ESTILOS MUSICAIS (SERTANEJO)
CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS COM SUCATA

REGIÃO NORDESTE
•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS GERAIS (CULINÁRIA, CURIOSIDADES)
FESTAS TÍPICAS
DANÇAS
CAPOEIRA

REGIÃO NORTE
•
•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS GERAIS
BIODIVERSIDADE (FAUNA E FLORA)
ANIMAIS
SUSTENTABILIDADE
SEPARAÇÃO DO LIXO

REGIÃO SUL
•
•

CARACTERÍSTICAS GERAIS
BRINCADEIRAS E BRINQUEDOS
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REGIÃO SUDESTE
•
•

CARACTERÍSTICAS GERIAS
PINTURA RUPESTRE

Autora: Débora de França (4 anos)
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ANEXO
PROGRAMAÇÃO DO ANO LETIVO – 2019
1° semestre
EVENTO

Semana pedagógica

DATA

04 à 08/02

Escolha de turma

04/02

Formação com a CRE

06/02

Recebimento e organização do material pedagógico
Reunião de Pais – 8h30

06,07 e 08/02
08/02

OBSERVAÇÕES

Horário: 8H

Currículo em movimento
8h ás 16h30
Com a direção e todos os professores
Guilherme (liderança em casa)

Semana de adaptação (aguardando confirmação)

11 a 22/02

MATUTINO = 7:30 às 10:30 – para os estudantes
VESPERTINO 13:00 às 15:30 – para os
estudantes

Acolhida aos professores por período – 1º período

19/02

10h30

Apresentação do trabalho do SOE, Equipe e Educação em

20/02

10h30

Acolhida aos professores por período – 2º período

21/02

10h30

Acolhida aos monitores

22/02

10h30

Reunião com o transporte escolar

25/02

10H

Início da campanha da latinha

25/02

Acolhida as famílias - ANEE

28/02

9H

Acolhida aos auxiliares

1º/03

10h30

Movimento

Recesso de Carnaval

04 a 06/03

Recesso de carnaval

Semana do aluno ANEE

07 e 08/03

Planejar atividades
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Planejamento pedagógico da comunidade escolar – Dia

12/03

letivo temático
Reunião de país c/ professor - coletiva
Semana de conscientização do uso sustentável da água

16/03
18 a 22/03

Referente ao dia móvel – 21/06 lançar 16/03
Planejar atividades

Visita aos abrigos
Entrega da adequação curricular pela professora

29/03

Professores regentes de turmas Inclusivas

Entrega do PPI – TGD (classe especial)

Classe Especial (PPI)

Plenarinha na escola

Aguardando definição de data

Conselho de classe

1º a 05/04

Festa da família

12/04

Comemoração da Páscoa

18/04

Feriado – De acordo com o calendário da SEEDF

19/04

Passeio pedagógico

Planejar atividade

22 a 26/04

Planejar atividade

Encontro com as famílias

23/04

Planejar atividade

Aniversariantes do quadrimestre (estudantes)

26/04

Janeiro, fevereiro, março e abril

Feriado do trabalhador

1º/05

Semana de educação p/ a vida
Planejamento pedagógico da comunidade escolar – Dia

06/05 a 10/05
08/05

Planejar atividade
Dia letivo temático (reunião c/ os dois turnos)

letivo temático
Visita aos Abrigos

08 e 10/05

Dia das mães – 12/05

10/05

Reunião de Pais - atendimento coletivo

10/05

Início da gincana da festa junina

13/05

Feira de Ciências

No horário de aula

Aguardando data da SEEDF
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Planejar atividade

Dia nacional da educação ambiental – Lei nº 12633/12

03/06

Encerramento da gincana

14/06

Entrega dos produtos até as 12h - 6ª – feira
Bolo no sábado até as 12h

Festa junina

Referente aos dias móveis – 08/07 e 17/10

15/06

(não trabalha) - (lançar os dias 15/06 e 10/08)
Festa junina pedagógica
Semana para fazer relatório
Entrega dos relatórios - SEM FALTA
Conselho de classe
Encerramento da campanha da latinha

18/06

Para os alunos

17 a 21/06
25/06
25 e 27/06

25/06 - 1º Período

27/06 – 2º Período

Festa da latinha – 02/07

1º/07

Feira de Ciências CRE/ NB

Aguardando orientação

Reunião de Pais – Individual

05/07

Mostrar portfólio

Encontro c/ auxiliares

05/07

10h30

Recesso

/

08/07 a 28/07

Bom descanso!!!!

2° semestre
Início da Campanha da latinha

29/07

Feira de Ciências - Regional

Aguardando data da CRE

Planejamento pedagógico c/ a comunidade escolar
(Programar passeios do 2º semestre)

07/08

Dia letivo temático (reunião c/ os dois turnos)
antecipando o dia 29/08

Dia do estudante

11/08

Enviar mensagem dia 10/08

Dia dos Pais

11/08

Enviar mensagem no dia 09/08

Chá dos avós

15/08

Referente ao dia móvel 18/10 (lançar 17/09)

Premiação da gincana – Festa junina

agosto

Planejar premiação

Dia do Patrimônio Cultural – Lei distrital 5080/13

17/08

Aguardando orientação da SEEDF

Plenarinha regional

19 e 23/08

Jogos infantis

Aguardando data
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Dia da educação infantil – Lei distrital 4681/11

25/08

Encontro com os auxiliares

29/08

Aniversariantes do quadrimestre (estudantes)

30/08

Feira de ciências distrital

Planejar atividade para o dia 23/08 - (Professoras de
Educação em Movimento)

Maio, junho, julho e agosto
Aguardando data da SEEDF

Passeios

2/09 a 20/09

Semana da prevenção ao uso de drogas no DF

16/09 a 20/09

Marcar palestra do PROERD

Patrono da Educação – Paulo Freire

19/09

Aguardando orientação SEEDF

Noite Cultural com exposição de atividades dos
estudantes – aumentar os doces

20/09

Planejar atividade (Verificar reposição)

Dia nacional de luta das pessoas c/ deficiência

21/09

Planejar atividade e enviar mensagem (20/09)

Trânsito

25/09

Planejar atividade (Professoras de Educação em
Movimento)

Reunião de pais – individual

27/09

Horário normal de aula

Dia do secretario

30/09

Encontro com as famílias

03/10

Semana que não trabalharemos

14 a 18/10

Dia do profissional de Educação

15/10

Dia do merendeiro escolar

16/10

Semana da criança
Semana nacional do livro e da biblioteca – decreto
Nº 84631/80

Planejar atividade
17 e 18/10 dias móveis já pagos

Planejar atividade (professores readaptados)

22, 23 e 24/10
23 a 29/10

Homenagem aos profissionais da educação

25/10

Aniversário da escola

06/11

Planejar atividade

Conselho de Classe

05 a 7/11

05/11 - 1º Período

Planejamento pedagógico c/ a comunidade escolar

06/11

Dia de luta contra a medicalização da educação e da
sociedade – Lei Distrital 5933/17

11/11

Dia Distrital do Gestor Escolar – Lei nº 6179/18

12/11
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/

07/11 – 2º Período

Dia letivo temático (reunião c/ os dois turnos)

Transição das creches

12/11

Encontro com os auxiliares

14/11

Semana do relatório

18 a 22/11

Passeio do 2º período

19/11

Dia da consciência negra

20/11

Entrega dos Relatórios – Sem falta

22/11

Encerramento da Campanha da latinha e festa

22/11

Transição para o ensino fundamental

25 a 29/11

Aniversariantes do quadrimestre (estudantes)

28/11

Dia do Orientador Educacional – Lei 5564/68

04/12

Festa de encerramento 1º período

05/12

Festa de encerramento 2º período

06/12

Conselho de classe do 1º período – Formação de
turmas p/ 2020

11/12

Matrícula das creches

12/12

Confraternização

13/12

Avaliação do ano letivo

16/12

Fechar diário e assinar folha de ponto

Festa da latinha – 22/11
Programar com as escolas sequenciais
Setembro, outubro, novembro e dezembro

09 a 13/12

Reunião de pais

Organização das salas, deixar portfólios nas
bancadas, tirar decoração da sala.

Planejar atividade

17 e 18/12

19/12

Obs: Na última semana de cada mês nos organizamos para celebrar os
aniversariantes do mês, toda a comunidade escolar interna envolvida.
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HORÁRIO DAS ATIVIDADES EXTRA SALA

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

Segundo o Currículo em Movimento (DISTRITO FEDERAL, 2014a), a avaliação
é formativa, pautada no aspecto processual de desenvolvimento da criança em
diferentes aspectos, bem como, das ações promovidas na unidade educativa. Nesse
sentido, é importante ressaltar que a ação educativa está fundamentada na perspectiva
histórico-cultural de Vygotski (2003, 2009a, 2009b, 2010), que percebe o ato de
aprender vinculado ao ato de ensinar e a intenção desse ato educativo, pois esses três
aspectos tratam-se de uma unidade, de um processo único, que estão entrelaçados e
coexistem. Ou seja, não é possível analisar o desenvolvimento da criança em separado
do ato e da intenção educativa do professor. Tudo isso precisa ser considerado no
processo avaliativo.
Outra questão de fundamental importância, é que a avaliação se dá por meio da
observação constante do processo de desenvolvimento da criança em relação a ela
mesma e, em hipótese alguma, da comparação dela com seus pares ou em metas préestabelecidas pelos educadores ou pela unidade educativa. Até porque, para Vygotski
(1991), não é possível estabelecer metas de desenvolvimento em relação ao ser
humano, pois cada pessoa lida de modo peculiar com a conquista de novos
aprendizados. Portanto, é preciso considerar o desenvolvimento da criança em relação
a ela mesma.
Sabemos que o desenvolvimento da criança se dá em diferentes aspectos, todos
eles precisam ser observados e considerados. Compreendemos que é importante que
a unidade educativa se estruture de forma a propiciar diferentes experiências
educativas, pautadas no compartilhamento de saberes entre todos os envolvidos no
processo educativo. E, também, pautado no diálogo, entre as próprias crianças e entre
elas e os adultos que integram o espaço educativo.
Neste contexto utilizamos ações avaliativas como: brincadeiras, momentos de
interação e como as crianças se posicionam frente ao patrimônio cultural e social.
Utilizamos também registros fotográficos, desenhos e desenvolvemos com as crianças
no decorrer do ano letivo “o Portfólio”, onde é apresentado toda a coleção de atividades
do educando, o resultado de um processo de construção de conhecimento. Além disso
nos organizamos para acontecer as reuniões de pais, seja as reuniões de final de
bimestre, seja as reuniões de pais ou responsáveis para conhecer o momento vivido
pela criança. Observamos também os eventos que envolvem a comunidade escolar e
apresentações nos momentos da acolhida e o Relatório Descritivo Individual do Aluno.

Segundo Hoffman (2010), toda e qualquer prática avaliativa, além do caráter
permanente, principalmente na educação infantil, deve centrar-se no estudante e nas
suas reais necessidades. A avaliação é um processo impar no que diz respeito ao
ensino e a aprendizagem, pois ela qualifica o trabalho de todos os sujeitos envolvidos.
Neste mesmo sentido, Luckesi (2008) salienta que a prática avaliativa deve, ressaltar
o valor individual de cada estudante e proporcionar o seu crescimento com um sujeito
que integra uma sociedade. Além disso deve ser não excludente e amorosa.
Esse processo avaliativo se faz necessário durante todo o ano letivo, por meio
da participação das crianças, dos professores e demais pessoas que compõem a
comunidade escolar; na realização das atividades; durante as brincadeiras e conversas;
e na identificação de diferentes posturas e atitudes diante de situações diversas.
Não apenas o desenvolvimento da criança é observado e avaliado, mas também,
todas as pessoas envolvidas no processo educativo, bem como, a própria unidade
educativa. Em relação às pessoas que integram a comunidade escolar, a participação
de todos precisa ser considerada no processo avaliativo, desde a família, aos
professores e demais profissionais que atuam na unidade educativa.
A própria unidade educativa precisa passar constantemente por processos
avaliativos para que seja observado e analisado a sua organização e estrutura
educativa.
Tais processos avaliativos compõem-se em momentos de diálogos com as
próprias crianças e, em reunião com familiares e com os profissionais que atuam no
CEI-NB, bem como, a realização de conselho escolar. Os pontos de análise se
constituem em dados importantes para a Avaliação institucional como um todo.
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E por fim, destacamos que em acordo com a LDB (Lei n. 9394/1996), a avaliação
na Educação Infantil far-se-á mediante o acompanhamento e registro do
desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção escolar.

Autor: Davi Lopes Bastezini (4 anos)
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Com o projeto “Construindo um Mundo Melhor” já trabalhamos com diversos
enfoques dependendo da necessidade da comunidade escolar. Os temas trabalhados
estão representados no organograma abaixo:

CONSTRUINDO UM MUNDO MELHOR
Ser criança

Quem sou eu?

Universo
infantil

Necessidades
e interesses

Relações
sociais

Valorizando a
criança
VALORES

Atitudes

Imaginário
infantil

Valorizando a
infância

Cultura
popular
brasileira

Na Terra,na
Água, no ar: Tem
Bicho Por Todo
Lugar

Criança não é
gente grande

INTEGRAÇÃO
FAMÍLIA E
ESCOLA

BRASILEIRINHOS
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SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPO E/OU
INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA.

PROJETOS

ENCONTRO DAS
FAMÍLIAS.

HORA DA ALEGRIA

-MOMENTO
CÍVICO

HINO DO CEI-NB

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO
PROJETO

PRINCIPAIS AÇÕES

*Proporcionar momentos
de diálogo com as
famílias no intuito de
parceria no processo
educativo

Palestra com especialista
de diversas áreas acerca
de temas relacionados à
educação

*SOE
*Equipe
*Gestores
*Professores

*Através da
participação da
comunidade
escolar.

Socializar e integrar as
crianças

Acolhida dos alunos para
enriquecimento das
atividades da escola, bem
como comemoração dos
aniversariantes da escola.

*Professores
*Coordenação
*Gestão escolar
*Readaptados
*SOE

*Durante o ano
letivo pelo
processo de
desenvolvimento
das crianças
nesse momento

*Professores
*Coordenação
*Gestão escolar

*Durante o ano
letivo

*Professores
*Coordenação
*Gestão escolar

*Durante o ano
letivo

*Professores

*Durante o ano
letivo

*Professores
*Comunidade
escolar

*Após o evento é
feita uma
avaliação com
professores e
comunidade

*Promover a consciência
Execução dos Hinos
cívica e o patriotismo
Nacional Brasileiro e o
*valorizar a escola como
Hino da Escola, na hora da
um espaço formador da
alegria às sextas feiras
sociedade

valorizar a qualidade
desta instituição e seu
papel relevante na
comunidade local.

É ensinado aos alunos
sempre de forma
significativa, sendo
representado através de
ilustrações e confecção de
livros.

CD com músicas
CD CONSTRUINDO
*Ensinar temas
compostas pelos alunos
UM MUNDO
pertinentes a infância e a
sobre temas relacionados
MELHOR
problemática social
à cultura de paz.
*Valorizar as diversas
manifestações artísticas
ALMOÇO
por parte dos pais,
CULTURAL /
alunos, professores e
JANTAR CULTURAL
demais componentes da
comunidade escolar.

*um dia no ano onde a
comunidade escolar se
reúne para um almoço na
escola

*Valorizar às diversas
manifestações culturais
do povo brasileiro

Apresentações artísticas,
culturais com base no
projeto maior da escola

FESTA JUNINA

PROFESSORES /
RESPONSÁVEIS

OBJETIVOS
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*Professores
*Alunos

*Nas
coordenações
coletivas da
escola

PROFESSORES /
RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO
PROJETO

*Professores
*Alunos

*Durante o ano
letivo através da
participação e
observação dos
alunos

As crianças trazem frutas
de casa para serem
consumidas no horário do
lanche.

*Professores
*Alunos
*Coordenação

*Durante o ano
letivo através da
participação e
observação dos
alunos

CIRANDA DO
LIVRO

oferecer situações em
Os alunos levam para casa,
que os adultos leem para
semanalmente, livros
as crianças possibilitando
infantis para serem lidos
o contato com práticas
junto com a família, no
culturais mediadas pela
final de semana
escrita

*Professores
*Alunos
*Coordenação
*Pais e /ou
responsáveis

*Durante o ano
letivo através da
participação e
observação dos
alunos

MEU NOVO
AMIGO

visa oferecer momentos
de integração entre a
Brincando a criança,
família do aluno,
desenvolve sua capacidade
vivências com os
de respeitar e construir
bonecos negros
valores, bem como a
conscientizando sobre
diversidade de forma
valores, respeito e
lúdica.
diversidade.

*Professores
*Alunos
*Coordenação
*Pais e /ou
responsáveis

*Durante o ano
letivo através da
participação e
observação dos
alunos

*Alunos
*Coordenação
*Pais e /ou
responsáveis

*Durante o ano
letivo através da
participação e
observação dos
alunos

*SOE
*Alunos
*Coordenação
*Pais e /ou
responsáveis

*Durante o ano
letivo nas
coordenações
pedagógicas

PROJETOS

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

PORTFOLIO

permitir que cada aluno
se defronte com sua
produção e reflita sobre
o que realizou e como
conseguiu enfrentar os
desafios propostos.

São registradas todas as
vivências pedagógicas
realizadas pelas crianças

DIA DA FRUTA

Incentivar hábitos de
alimentação saudável
através do consumo de
frutas

FESTA DOS
ANIVERSARIANTES

PROJETO
INTERVENTIVO

Socializar as crianças,
valorizando o dia do
aniversário

Comemoração
Quadrimestral dos
aniversariantes

*trabalhar
preventivamente as
questões de evasão,
acesso e permanência
dos educandos

ministrar aulas criativas
que despertem o interesse
dos alunos levando-os a
participarem das
atividades propostas,
considerando sempre a sua
realidade social.

* propiciar uma política
de maior integração
entre família e escola
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PROJETOS

ESTUDOS NA
COORDENAÇÃO

RODA DE
CONVERSA

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

PROFESSORES /
RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO
PROJETO

*Formar continuamente
o corpo docente;

No planejamento das
coordenações coletivas e
por período, é dado ênfase
nos estudos no
desenvolvimento integral
da criança

*SOE
*Professores
*Coordenação
*Gestão Escolar

*Durante o ano
letivo nas
coordenações
pedagógicas.

Serviço de
Orientação, EEAA,
professores e
famílias.

*Durante o ano
letivo através da
participação e
observação dos
alunos.

*Envolver os segmentos
da comunidade escolar
para que possibilitem o
respeito à diversidade

Organizar oficinas
Favorecer momento de
envolvendo a comunidade
escuta e troca de
escolar com o objetivo de
experiências com relação
sanar situações que não
à temas apresentados
favorecem o bom
pela demanda da
andamento do trabalho
Comunidade escolar
pedagógico.
Permitir que os avós
sejam “avós” sem
transferência de
responsabilidades;

CHÁ DOS AVÓS

PLENARINHA

Durante a
realização do
evento pela
escuta e relatos
Oportunizar encontro dos
dos avós e nas
Serviço de
Interagir e acolher os
avós na escola para
coordenações
avós que já contribuíram envolvimento dos mesmos Orientação, EEAA,
coletivas com os
professores,
equipe
na educação dos filhos e
nas atividades com as
professores e
gestora e famílias.
hoje participam da vida
crianças.
equipe
dos netos;
pedagógica, SOE,
EEAA e Equipe
Valorizar o papel dos
Gestora.
pais/responsáveis e avós.

Estimular a criança a
aprendizagens através de
brincadeiras.
Tema “Universo do
Brincar.”

EDUCAÇÃO EM
MOVIMENTO
(ver em anexo)

Oportunizar momentos
lúdicos e recreativos com
as crianças.

Estimulando o potencial da
criança, bem como
Trabalhar com o
desenvolvendo seu sistema
movimento do corpo nos
psicomotor: esquema
sentidos de corporeidade
corporal, equilíbrio,
e motricidade
coordenação, noção
espacial, temporal e
lateralidade.
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Professores
*Coordenação
*Gestão escolar
*Readaptados
*SOE, EEAA e
Família

Professores de
educação física e
professores
regentes

18 e 25 de abril –
Formação para
professores /
Atividades com
crianças ao longo
do semestre/
Culminâncias:
local – CRE/ NB –
agosto

*Durante o ano
letivo através da
participação e
observação dos
alunos nas
atividades
propostas.

PROJETOS

OBJETIVOS

Levar às famílias a
refletirem sobre os
valores essenciais para a
mesma;
DESAFIO EM
FAMÍLIA

Aumentar o vínculo
familiar;
Identificar os valores
contidos em suas
atitudes.

SUSTENTABILIDAD
E NA
ALIMENTAÇÃO

Conscientizar toda a
comunidade escolar
sobre o uso racional dos
alimentos.

PRINCIPAIS AÇÕES

Oportunizar através de
desafios vivências que os
levem a desenvolver
relações de amizade,
respeito, amor, gratidão,
partilha perdão entre
outros;

Trabalhar com a
comunidade escolar o
reaproveitamento dos
alimentos.
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PROFESSORES /
RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO
PROJETO

Professores
*Alunos
*Pais e /ou
responsáveis

Durante o ano
letivo através da
participação e
observação dos
alunos nas
atividades
propostas.

Comunidade
escolar

Durante os
meses de maio a
setembro
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PLANO DE AÇÃO DOS PROFESSORES COM LIMITAÇÃO DE ATIVIDADES E/OU
READAPTADOS: NÁDIA, VÂNIA, NEIDE APARECIDA e SILVÂNIA.
OBJETIVO

AÇÕES

Reintegrar no cotidiano
escolar, o profissional da
educação dentro de suas
limitações, fortalecendo a
inclusão dos mesmos no
ambiente escolar.

Promover a inclusão do
educador em áreas que
o envolvam nas ações
cotidianas da escola,
atividades como:
Elaboração de projetos;
Produção e supervisão
de
atividades
pedagógicas;
Auxílio no uso de
recursos tecnológicos.

Possibilitar a proficiência
dentro das possibilidades de
cada profissional.

Formação continuada
dos professores da
educação infantil;
Promover atividades
que contemplem todas
as
linguagens
do
currículo, considerando
o mundo infantil;
Formação continuada
dos professores da
Educação Infantil

Oportunizar espaço de
diálogo e reflexão entre os
professores, relacionados
aos fundamentos teóricos e
a práxis pedagógica.

Fortalecer
coletivo

o

trabalho

Utilizar o espaço da
coordenação
pedagógica para a
formação continuada e
fortalecimento
do
trabalho coletivo.

PARCERIAS
ENVOLVIDAS

CRONOGRAMA

Professores
Comunidade
Escolar
Equipe Gestora
Professores
readaptados e/ou
com restrição
SOE

Professores
Gestão escolar
Orientação
pedagógica

Nas
coordenações
pedagógicas
durante o ano de
2019.

Após
discussões
realizadas.

Professores
Comunidade
Escolar
Equipe Gestora
Professores
readaptados e/ou
com restrição
SOE
Professores
Comunidade
Escolar
Equipe Gestora
Professores
readaptados e/ou
com restrição
*SOE
Professores
Comunidade
Escolar
Equipe Gestora
Professores
readaptados e/ou
com restrição
*SOE

Professores
Gestão escolar
Orientação
pedagógica

Nas
coordenações
pedagógicas
durante o ano de
2018.

Após
cada
estudo
realizado.

Professores
Gestão escolar
Orientação
pedagógica

Nas
coordenações
pedagógicas
durante o ano de
2018.

Após
cada
estudo
realizado.

Professores
Gestão escolar
Orientação
pedagógica

Nas
coordenações
pedagógicas
durante o ano de
2018.

Após
cada
estudo
realizado.
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AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

PÚBLICO

as

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: ROSANE E EDNA
OBJETIVO

Participar, promover e
coordenar a participação
docente nas fases de
elaboração, execução e
implementação do PPP e
instituição escolar.

Estudar e implementar o
currículo da Educação
Infantil.

Oportunizar espaço de
diálogo e reflexão entre
os
professores,
relacionados a práxis
pedagógica entre eles.
No
intuito
de
compartilhar
experiências
e
Fortalecimento
do
trabalho pedagógico.

AÇÕES

Proporcionará
momentos
de
discussão
e
elaboração
do
PPP;
Proporcionar
momentos para
envolvimento dos
professores para
discussão
e
elaboração
do
PPP.

Realizar estudos
para
conhecimento e
discussão acerca
do currículo da
educação infantil
do DF;
Implementar
projetos
que
contemplem as
reais
necessidades das
crianças,
dialogando com o
currículo;
Promover espaço
de
estudo
e
reflexão sobre a
prática
pedagógica
Favorecer formas
de apoio à prática
estabelecida pelo
professor.
Promover oficinas
entre professores
para troca de
habilidades e/ou
competências
desses
profissionais.

PARCERIAS
ENVOLVIDAS
* Professores
* Comunidade
Escolar
*Equipe
Gestora
*Professores
readaptados
e/ou
com
restrição

*Corpo
docente
*Coordenação
Pedagógica
*Equipe
Gestora
*Professores
readaptados
e/ou
com
restrição

Alunos de
4 e 5 anos
Comunida
de Escolar

CRONOGRAMA

Na
semana
pedagógica;
Nas
coordenações
coletivas;
Nos
dias
temáticos;
Nos
dias
destinados
à
avaliação.

Nas coordenações
pedagógicas
durante o ano
letivo de 2018
Alunos de
4 e 5 anos
Comunida
de Escolar

*Equipe
Gestora
*
Corpo
docente

Nas coordenações
pedagógicas
durante o ano
corrente.
Alunos de
4 e 5 anos
Comunida
de
Escolar
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PÚBLICO

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES
Avaliação
através
de
discussões
acerca
da
necessidade do
acolhimento às
famílias
e
responsáveis
desde a entrada
(portaria) com o
intuito
de
aprimorar
a
participação
efetiva
da
comunidade
escolar.
Reflexões
e
retomadas
a
serem
realizadas
durante
as
coordenações
por período e
coletivas.

Processual

Articular e fortalecer o
trabalho coletivo

Organizar e sistematizar
projetos e subprojetos
para o desenvolvimento
do trabalho pedagógico e
superação
de
dificuldades na sala de
aula.

Participar da realização
do conselho de classe.
Participar
de
atendimentos
específicos
realizados
pelo SOE.

Participar da avaliação da
aprendizagem
dos
estudantes.
Participar da avaliação
institucional.

Elaborar o planejamento
bimestral com base no
currículo.

Promover estudos
que oportunizem
esse
fortalecimento.

Auxiliar
na
mediação
dos
projetos
específicos
de
acordo com a
necessidade.

Realizar estudos
que contemplem
essa
temática
e
envolver
os
professores
no
cumprimento
dessa atividade
escolar.
Utilizar
os
indicadores
de
Qualidade
da
Educação Infantil
como referência
para
realizar,
juntamente com
os professores, a
avaliação
institucional e da
aprendizagem das
crianças.
Utilizar
momentos
da
coordenação
pedagógica para
realização dessa
meta.

*Equipe
Gestora
*
Corpo
docente

*Equipe
Gestora
*
Corpo
docente
*SOE

*Equipe
Gestora
*
Corpo
docente
*SOE

*Equipe
Gestora
*
Corpo
docente
*SOE

*Equipe
Gestora
*
Corpo
docente
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Alunos de
4 e 5 anos
Comunida
de Escolar

Alunos de
4 e 5 anos
Comunida
de Escolar

Alunos de
4 e 5 anos
Comunida
de Escolar

Nas coordenações
pedagógicas
durante o ano
letivo de 2018

Durante todo o
ano letivo de
2018.

Ao término de
cada
semestre
letivo.

Ao término de
cada
semestre
letivo.
Alunos de
4 e 5 anos
Comunida
de Escolar

Alunos de
4 e 5 anos
Comunida
de Escolar

Nas coordenações
coletivas
no
período anterior
ao
início
do
bimestre.

Após
cada
coordenação
faz-se
um
momento
de
retomada dos
aspectos
positivos
e
negativos das
discussões
Após
cada
projeto,
momento
de
retomada dos
pontos positivos
e negativos dos
subprojetos e
projetos.
Reflexões
e
retomadas
acerca
do
conselho
de
classe e de
ações a serem
realizadas com
os professores.

Discussão
e
avaliação
da
aprendizagem
das crianças ao
longo do ano
letivo.
Discussão
e
avaliação
institucional ao
longo do ano
letivo.
Discussão;
diário de bordo
do
desenvolviment
o
e
planejamento

Oportunizar a divulgação
e
incentivo
para
participação
dos
professores em todas as
ações
pedagógicas,
promovidas
pela
instituição escolar, pela
Regional de Ensino e pela
Subsecretaria
de
Educação
básica,
inclusive as de formação
continuada.

Oportunizar
momentos
nas
coordenações
coletivas
de
envolvimento e
motivação
dos
professores para
participação
efetiva
dos
mesmos.

*Equipe
Gestora
*
Corpo
docente
*SOE
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Nas coordenações
pedagógicas
durante o ano
letivo.
Alunos de
4 e 5 anos
Comunida
de Escolar

Reflexões,
discussões
e
avaliações sobre
a importância
da participação
dos professores
nessas
ações
promovidas.

PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM

OBJETIVO GERAL

Contribuir para a melhoria da
qualidade do processo de
escolarização, assessorando a
prática pedagógica, por meio
de intervenções avaliativas,
preventivas e educacionais.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

1 - Refletir e analisar o
contexto
educacional,
promovendo
a
ressignificação
das
concepções do processo de
escolarização e a atuação do
profissional de educação.

2 – Cooperar para a melhoria
do desempenho escolar dos
alunos
com
vistas
à
consolidação de uma cultura
de sucesso escolar

AÇÕES

- Realizar o mapeamento institucional;
- Promover oficinas e estudos com os Professores, Estudantes,
Agentes de Educação, Familiares e Comunidade Escolar
favorecendo a reflexão da prática pedagógica, a partir das
demandas levantadas no mapeamento institucional; - Realizar
ações individuais junto aos Professores, Equipe Gestora, Agentes
de Educação e Família, oportunizando momentos de escuta e
reflexão;
- Participar na elaboração do Projeto Político Pedagógico.

-Participar dos Conselhos de Classe propondo atividades e
fornecendo subsídios para estimular a inovação dos modos de
trabalho pedagógico; -Cooptar o professor para um olhar analítico sobre a produção
escolar do estudante;
- Avaliar de maneira contextual os estudantes para
encaminhamentos devidos (avaliações, estudo de casos, etc.);
- Acompanhar as classes especiais com vistas à inclusão dos
estudantes.
- Acompanhar estudantes ANEE, com vistas ao melhor
atendimento às necessidades por eles apresentadas.

3 – Atuar junto às famílias e
à
comunidade
escolar,
sensibilizando para uma
maior
participação
no
processo educacional dos
estudantes.

- Entrevista com a família para conhecer a história de vida da
criança e orientar sobre a colaboração no processo de
escolarização;
- Organizar palestras com profissionais especializados para
orientação às famílias, acerca de temas presentes no universo
infantil.

4- Contribuir com
a
formação continuada do
corpo docente e demais
funcionários da Unidade de
Ensino.

- Promover oficinas e estudos com os professores/ demais
funcionários da Instituição, favorecendo a reflexão da prática
pedagógica;
- Intercambio com profissionais de diferentes áreas a fim de
buscar informações especializadas/parcerias.

5 - Assessorar a Equipe
Gestora e a comunidade
escolar
para
a
implementação
de
estratégias administrativospedagógicas,
articulando
ações com o Pedagogo
Orientador Educacional.

- Participação, em conjunto, com os profissionais da Instituição
Educacional, nas atividades de planejamento e de avaliação do
trabalho: coordenações pedagógicas coletivas, conselhos de
classe, reuniões e etc.
- Assessoramento à Secretaria da Escola, quanto ao atendimento
às matrículas novas (alunos ANEE e Transtornos Funcionais), bem
como adequação de turmas durante o ano letivo e no período de
estratégia de matrícula. Participação de atendimentos a pais e
professores, demandados pela Equipe Gestora.
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6 - Intervir nas situações de
queixas escolares.

-Observação do estudante no contexto escolar.
- Análise da história escolar relacionada ao estudante.
- Entrevista/orientação às famílias/ responsáveis e aos
professores.
- Avaliações, reavaliações e estudos de casos de estudantes
quando necessário.
- Devolutivas do processo avaliativo;
- Quando necessário, colaborar, em parceria com o SOE,
Coordenação Pedagógica e Professor da Sala de Recursos com o
Professor Regente, na elaboração da adequação/ adaptação
curricular.
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
DIMENSÕES DA
GESTÃO
GESTÃO
PEDAGÓGICA:

OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÕES DAS
AÇÕES

*Operacionalizar
o currículo da
Educação Infantil;
*Fortalecer
o
trabalho coletivo;
*Ampliar
a
participação das
famílias;

Proporcionar
aos
educadores
formação
continuada com base nas
orientações do currículo;
Definir competências e
habilidades que favoreça o
respeito à diversidade;
Utilizar o espaço da
coordenação pedagógica
para formação continuada
dos
envolvidos
no
processo
de
aprendizagem;
Promover a participação
dos segmentos escolares
na elaboração e execução
do PPP;
Realizar
reuniões
bimestrais
com
os
segmentos da comunidade
escolar;

Promover para a família palestras para a
conscientização da importância da sequência
pedagógica da vida escolar desde a educação
infantil
* Realizar momentos onde a família perceba o
prejuízo ao aluno decorrente das faltas escolares.
*Apoiar a família no caso de adequações na rotina
escolar da criança.

Análise
da
participação
interação
das
crianças
e
comunidade escolar
*Por
meio
da
participação dos pais
nas diversas ações
promovidas
* Nas coordenações
coletivas

Oportunizar
formação
continuada aos auxiliares
de
desenvolvimento
educacional e profissionais
readaptados
ou
em
processo de readaptação;
• Aumentar
o
percentual
da
participação das
famílias
nas

*Assessorar o trabalho do professor;
*Acompanhar o processo de ensino aprendizagem;
*Acompanhar o desenvolvimento da criança;
*Acompanhar a implementação do projeto político
pedagógico.

*Presença
e
participação do grupo
envolvido
*Será
realizada
durante
a
coordenação
coletiva, nas reuniões
bimestrais e nas
reuniões com toda a
equipe da escola,
utilizando
as
observações
e
registros realizados
ao longo da execução
do plano.

RESPONSÁVEIS

Família e Escola

*Equipe Gestora,
Supervisora,
Coordenadoras,
Professoras, Equipe
de
Apoio
Educacional,
e
auxiliares.

CRONOGRAMA

No ano letivo de
2019

GESTÃO
RESULTADOS
EDUCACIONAIS:

DE

*Avaliar
as
carências
de
atividades
e
conhecimentos
dos
alunos
baseado
no
Currículo
*Acompanhar o
cumprimento dos
direitos básicos
das crianças;
*Incentivar
a
participação de
toda comunidade
escolar.
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atividades
escolares;
• Favorecer
a
comunicação
entre família e
escola por meios
de instrumentos
como agenda e
mídias sociais;
• Garantir
mecanismos de
participação
efetiva
e
democrática da
comunidade,
reunindo
os
membros
do
conselho escolar
e associação de
pais e mestres
(APM);
*Promover diversas ações
que possibilite à equipe
pedagógica observações e
avaliações das ações a
serem trabalhadas com as
crianças.
*Realizar a
avaliação
diagnóstica dos alunos e do
contexto escolar;
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*Realizar discussões em grupo considerando os
diversos meios de avaliação da educação infantil.
*Estudar o currículo em Movimento no intuito de
melhores estratégias pedagógicas.

*Por
meio
da
interação
e
participação
das
crianças na rotina
escolar

*Gestores, Equipe
Pedagógica,
Docentes, Conselho
Tutelar e outros

*Realizar por bimestre o conselho de classe;
*Propor intervenções específicas de acordo com a
necessidade das turmas ou aluno;
*Acionar a família sempre que necessário,
estabelecendo uma relação de parceria.
*Notificar o Conselho Tutelar quando necessário.

*Será
realizada
durante
a
coordenação
coletiva, nas reuniões
bimestrais e nas
reuniões com toda a
equipe da escola,
utilizando
as
observações
e

*Toda
a
comunidade
escolar, Conselho
Tutelar.

*Todo o ano letivo

*Bimestralmente
*Quando
necessário

GESTÃO
PARTICIPATIVA:

GESTÃO DE PESSOAS:

*Incentivar
e
ampliar
a
participação de
toda comunidade
escolar
nos
projetos
e
eventos da escola

*Participação efetiva de
toda comunidade escolar
nas
atividades
desenvolvidas na escola.

*Coletar informações e demandas para a proposta
político pedagógica;
*Elaborar o PP com a participação de toda
comunidade escolar;
*Reunião com pais sobre a importância da
Educação Infantil;
*Formação sobre gestão participativa para
comunidade escolar (APM e Conselho escolar);
*Expedir comunicados aos pais e/ou responsáveis
através de documento escrito.

*Fortalecer
o
Conselho Escolar.

*Dinamizar o Conselho
Escolar
realizando
campanha
de
conscientização a cada
início de ano.
*Formação de vínculos
interpessoais
saudáveis
que contribuam para um
clima
organizacional
positivo.

*Incentivar a participação dos membros do
Conselho Escolar em cursos de formação. (META a
se alcançar)
* Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias
quando necessário.
*Reuniões individuais (escuta sensível e resolução
de conflitos);
*Roda de conversa com pais e servidores;
*Comemoração dos aniversariantes;
*Grupos de estudos;
*Dinâmicas de reflexão e sensibilização.
*Oficinas de troca de experiências.
*Palestras para as famílias sobre desenvolvimento
infantil, afetividade, limites, diversidade.
* Oportunizar a apresentação dos talentos
existentes na escola e/ou comunidade escolar
*Evidenciar o trabalho de professores e servidores
durante as reuniões de coordenação coletiva.
*Orientar pessoas que demonstre necessitar algum
auxílio;

*Propiciar
um
ambiente
de
trabalho
acolhedor,
compromissado
e agradável
*Valorizar
e
motivar
os
membros
da
Comunidade
Escolar.
*
Favorecer
momentos
e
atividades
que
contribuam para o
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registros realizados
ao longo da execução
do plano.
*Será
realizada
durante
a
coordenação
coletiva, nas reuniões
bimestrais e nas
reuniões com toda a
comunidade
da
escola, utilizando as
observações,
registros
e
solicitações
realizados ao longo
da
execução do
plano.
*Avaliação coletiva.

*Realizada durante a
coordenação
coletiva, nas reuniões
bimestrais e nas
reuniões com toda a
comunidade
da
escola, utilizando as
observações,
registros
e
solicitações
realizados ao longo
da execução do plano

*Toda
comunidade
escolar.

a

*Durante todo ano
letivo

*Equipe Gestora,
Equipe de Apoio
Educacional

*Durante todo ano
letivo

*Equipe
gestora
Supervisora,
Coordenadoras,
professoras
e
Equipe de Apoio
Educacional.

*Durante todo ano
letivo

respeito
ao
próximo,
à
diversidade e à
inclusão.
GESTÃO FINANCEIRA:

*Gerenciar
os
recursos materiais
financeiro
e
humanos
com
transparência
observando
os
ditames da lei
garantindo
o
avanço
do
processo
pedagógico
*Garantir
o
funcionamento da
escola;
*Adquirir
recursos
materiais/serviço
s;
*
Estabelecer
parcerias com a
comunidade;
*
Realizar
melhorias
no
ambiente escolar.
*Promover
melhoria
no
espaço escolar;
*Arrecadar
recursos
financeiros para
complementação
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*Emitir
cartas,
notas,
comunicados
de
agradecimentos.
*Promover momentos de confraternização interna
e com a Comunidade Escolar.
*Otimizar os gastos dos
recursos
materiais
e
financeiros.

*Elaborar Plano de aplicação dos recursos;
*Realizar pesquisas de preços;
*Orientar servidores quanto ao uso correto
de materiais;
*Prestar contas dos gastos periodicamente;

*Por
meio
da
divulgação
de
balanços financeiros
e
prestação
de
contas do PDAF,
PDDE e APM

*Equipe Gestora,
corpo docente e
servidores

*Durante todo o
ano de 2018

*Gestão eficiente dos
recursos financeiros (APM,
PDAF e PDDE) de modo a
atender as demandas da
escola e garantir o
funcionamento adequado
às
necessidades
da
comunidade escolar.
*Gestão dos recursos
provenientes da campanha
da latinha em melhorias
que beneficiem as crianças

*Elaboração de lista de prioridades com a
comunidade escolar;
* Organização dos documentos solicitados para
recebimento de verbas;
* Compra de matérias; *Contratação de
prestadores de serviço para pequenos reparos e
reformas.

*Será
realizada
durante as reuniões
com
toda
a
comunidade
da
escola, utilizando as
observações,
registros
e
solicitações
realizados ao longo
da
execução do
plano.

Direção, APM e
Conselho Escolar.

Durante todo ano
letivo
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*APM: -organizar a contribuições dos associados,
gerindo recursos financeiros oriundos da
contribuição de associados;
* Promoções de eventos, campanhas, doações e
bazar;
*Gerir recursos financeiros oriundos dos programas
do governo federal e do governo do distrito federal.
*Reunião para prestação de contas;
*Gerir as contribuições específicas para passeios e
etc.
*Eleição de nova diretoria – anualmente em abril;
*Manter em dia as obrigações com o governo
(através da contabilidade).

das
públicas;

verbas
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*PDAF - Realizar reunião e lavrar Ata de Prioridades;
(Após publicação da portaria)
* Solicitação dos recursos; (Conforme portaria)
* Realizar a aquisição de produtos ou a contratação
de serviços de acordo com a ata de prioridades;
(após liberação do dinheiro)
* Solicitar tombamento dos bens permanentes
adquiridos; (Imediatamente após a compra)
* Conferir e/ou providenciar a documentação
correta de cada compra realizada (orçamentos;
notas fiscais; certidões negativas): (No momento da
compra)
*Preparar a documentação e entregar para a
Contabilidade em tempo hábil para prestação de
contas/Reseq. (Quadrimestralmente)
Aquisição de gêneros alimentícios não fornecidos
pela SEEDF para estudantes portadores de estado
ou condição de saúde específica.
PDDE - Estabelecer o percentual em que será divido
o recurso entre Capital e Custeio e Informar ao
FNDE através do Site, anualmente quando
solicitado.
* Atualizar e/ou confirmar no Site do FNDE os dados
da UEx e seu representante legal todo ano quando
solicitado.
* Imprimir o REX através do site do FNDE quando
disponível.
* Realizar reunião e lavrar a Ata de Prioridades;
* Realizar a aquisição de produtos ou a contratação
de serviços de acordo com a ata de prioridades
(Após - Avaliação coletiva Equipe Gestora Ano letivo
de 2017 liberação do dinheiro) *Solicitar
tombamento dos bens permanentes adquiridos
(Imediatamente após a compra)
* Conferir e/ou providenciar a documentação
correta de cada compra realizada (orçamentos;
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GESTÃO
ADMINISTRATIVA:

*Garantir
atendimento
qualidade
público.

*Manter
Escrituração
Escolar

de
ao

*Garantir a todos os
membros da Comunidade
Escolar e público em geral,
que sejam atendidos com
eficácia e eficiência.

a

*Acompanhar
as
atividades da Secretaria
Escolar.

*Manutenção e
conservação do
prédio

*Providenciar manutenção
e conservação do prédio
escolar.

*Manutenção e
conservação dos
equipamentos

*Providenciar manutenção
e
conservação
dos
equipamentos da escola.
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notas fiscais; certidões negativas) (No momento da
compra)
*Preparar a documentação e entregar para a
Contabilidade em tempo hábil para prestação de
contas. (Anualmente – janeiro – exercício anterior)
* Fazer correções e sanar.
Realizar campanhas junto à comunidade escolar a
fim de envolvê-la na corresponsabilidade nas
melhorias da escola. (campanha da latinha)
*Divulgação de informações através de circulares,
bilhetes, cartazes, notificações, e-mails.
*Cumprimento do Calendário Escolar das Escolas
Públicas do Distrito Federal.
* Cumprimento da legislação pertinente.
* Observância às normas da SEEDF;
* Observância ao cumprimento dos prazos
estabelecidos pela SEEDF.
*Participação em reuniões com a UNIPLAT e órgãos
superiores
*Planejar, coordenar, controlar e supervisionar as
atividades da secretaria escolar, arquivo,
expediente, processos, atendimento à criança,
professores e pais.
*Levantamento de necessidades de
manutenção hidráulica e elétrica;
*Pintura geral e parcial do prédio e muro;
*Realização de pequenos reparos.
* Solicitação de serviços à SEEDF via Memorando.
*Envolvimento da comunidade através do trabalho
voluntário para a realização da manutenção e
conservação do prédio escolar.
*Solicitar a SEEDF técnicos para manutenção dos
equipamentos.
* Designar responsáveis para a operação dos
equipamentos restringindo a manipulação.

*Avaliação coletiva

*Equipe
Gestora
Chefe de Secretaria

*Todo o ano letivo

*Avaliação coletiva

*Equipe Gestora e
Chefe de Secretaria

*Todo o ano letivo

*Avaliação coletiva

*Equipe Gestora,
Equipe
de
Conservação
e
Limpeza, Membros
da
Comunidade
Escolar

*Todo o ano letivo

*Avaliação coletiva;
*Pareceres técnicos

*Equipe gestora

*Todo o ano letivo

*Manutenção e
preservação do
Patrimônio
Escolar

*Providenciar manutenção
e
preservação
do
Patrimônio Escolar.

*Utilização
otimizada
dos
materiais
pedagógicos

*Otimizar a utilização de
todos
os
materiais
pedagógicos da escola.

Utilização
otimizada
dos
espaços
pedagógicos

Otimizar a utilização dos
espaços pedagógicos.

*Garantir
o
funcionamento da
escola,
*
Suprir
as
necessidades de
recursos
humanos.

*Organização controle e
execução das atividades
administrativas da escola.
*Acompanhar
a
pontualidade
e
assiduidade;
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* Designar responsáveis para o controle dos bens
patrimoniais.
* Realização de campanhas de preservação entre os
estudantes e funcionários da escola. *Solicitar aos
responsáveis por danos ao patrimônio o devido
reparo ou ressarcimento.
*Buscar parcerias e doações junto à comunidade
escolar,
*Solicitar SEDF a substituição dos mobiliários
escolares.
* Organização do material existente na escola.
*Levantamento de necessidade de material.
*Aquisição do material necessário.
* Designação de responsável pela distribuição e
controle do material.
*Adequar a casinha da boneca com brinquedos para
compor ambientes sociais específicos,
*Adequar mobiliário escolar de acordo com as
necessidades físicas e humanas, respeitando as
diversas dimensões da escola;
* Utilizar a área externa da escola para o
desenvolvimento das atividades: gramado, quadras
de esporte, parquinhos.
*Controle de folha de ponto e atestados;
* Elaboração das escalas de trabalhos (terceirizados
e vigias);
*Registro em livro de ocorrência;
*Supervisão da execução das tarefas dos
servidores;
*Atualização do cadastro funcional;
* Supervisão e cumprimento dos direitos e deveres
dos funcionários da escola.

*Avaliação coletiva.
* Inventário

*Equipe gestora e
administrativa

*Todo o ano letivo

*Avaliação coletiva.

*Equipe gestora
*
Equipe
pedagógica

*Todo o ano letivo

*Participação
retorno
comparticipes

*Equipe Gestora,
Comunidade
Escolar, CRE e SEEDF.

*Todo o ano letivo

*Apoio
Administrativo

*Durante todo ano
letivo

e
dos

*Realizada durante a
coordenação
coletiva, nas reuniões
bimestrais e com a
comunidade
da
escola, utilizando as
observações,
registros
e
solicitações
realizados ao longo
da
execução do
plano.

* Melhorar as
condições
da
estrutura
física
para o bem-estar
da comunidade
escolar;
*Melhorar
as
condições
de
infraestrutura
para otimizar os
esforços
no
desempenho das
funções de cada
servidor
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*Solicitar a SEEDF as
condições básicas de
infraestrutura,
limpeza,
segurança, merenda;
*Investir recursos próprios
e
suplementares
na
reforma de mobiliário e
rede de comunicação;
*Investir recursos
na
melhoria dos parques e
coberturas;
*Atuar junto à CRE-NB para
tentar
solucionar
a
questão dos servidores
efetivos e terceirizados;
*Buscar, junto à CRE-NB
mais recursos humanos
para cobrir a deficiência de
servidores
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*Elaboração de requerimentos e/ou ofício para
promover essas condições básicas;
* Solicitar parcerias junto a administração do
Núcleo Bandeirante e /ou comunidade escolar:
*Parceria constante junto à SEEDF para o bom
andamento da instituição, bem como os
quantitativos efetivos dos profissionais envolvidos
na instituição.

* Ofícios e reuniões
com a comunidade
escolar
e
administração
do
Núcleo Bandeirante.

*comunidade
escolar
*Equipe gestora
* Professores

*Todo o ano letivo

PLANO DE AÇÃO - 2019

Pedagoga Orientadora Educacional Clemência
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Objetivo Geral:
Contribuir para desenvolvimento da Proposta Pedagógica com perspectivas de um trabalho que respeite o sujeito, envolvendo
os segmentos no processo de autonomia, identidade e inclusão de forma ética.
O sociólogo humanista Bauman dedicou sua vida a estudar a condição humana. Em suas ponderações o prazer é algo
desejado e como é uma sensação passageira requer um estímulo contínuo. A liberdade exige uma responsabilidade por esses atos
e mostra aos sujeitos a responsabilidade pelas suas atitudes.
Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis à formação humana;
Estimular atitudes de respeito ao outro e pelo ambiente, a fim de estabelecer uma relação harmônica, demonstrando atitudes
de amizade, cooperação e respeito, visando o bem-estar coletivo;
Incentivar a comunidade escolar a expressar seu ponto de vista com clareza;
Reconhecer que a paz é uma conquista diária por meio das nossas ações;
Desenvolver o espírito de parceria e de respeito na comunidade escolar;
Criar momentos que geram reflexões com relação a importância do papel de cada profissional;
Promover Encontros e Oficinas com pais e responsáveis propiciando esclarecimentos sobre o desenvolvimento da criança;
Aplicar e tabular instrumentos de pesquisa com relação a participação da comunidade escolar;
Favorecer a devolutiva aos segmentos em coletivas, oficinas, encontros e reuniões.
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Objetivos

Metas

Ações

Identificar à escola como
espaço interação que faz
parte da curiosidade dos
educandos, educadores e
família.

Identificar as necessidades
da comunidade por meio do
mapeamento.

Elaborar e aplicar instrumentos
de coleta de dados na
comunidade escolar;
Acolher a cada profissional e
retomada da avaliação
Institucional.

Oportunizar no contexto
escolar espaço de
interação que faz parte da
curiosidade dos
educandos, educadores e
familiares.

Definir o tema do Plano de
Ação do CEI- N-B de acordo
com a Proposta Pedagógica.
“BRASILEIRINHOS”
Analisar e interpretar os dados
coletados.
Elaborar hipóteses
diagnósticas da situação
detectada.
Participar da primeira reunião
de para apresentação dos
membros que compõe os
segmentos escolares;
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Cronograma

Avaliação das ações
Discutir a necessidade do
acolhimento às famílias e
responsáveis desde
entrada
(portaria) com o intuito de
aprimorar a participação
efetiva da comunidade
escolar.

Durante o ano letivo

*Preparar momentos
de reflexões que
conduzam a retomada
dos objetivos da
educação infantil.

*Valorizar os anos de
dedicação de
profissionais que se
aposentaram no
primeiro semestre e
irão aposentar no
segundo semestre.

Estimular os
educadores a
conhecerem a história
de vida dos educandos
para fazerem os
encaminhamentos.

Analisar os
encaminhamentos e
marcar atendimentos no
horário de coordenação
da educadora para
escutar da família/
responsável a construção
de combinados.
Participar do
planejamento, da
execução e da avaliação
das atividades
pedagógicas
coletivas;
Incentivar os membros
do contexto escolar a
Participar das
perceberem
a
contribuição
dos coordenações coletivas
semanais com o corpo
profissionais durante os
docente e formação
anos de trabalho na
bimestral com os
instituição. Acolhida aos
auxiliares de
novos membros da
desenvolvimento
Equipe multidisciplinar.
educacional.
Contribuir para a
Formação Continuada
dos segmentos, bem
como reflexões sobre a
prática pedagógica.
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Durante o ano letivo

Promover a
devolutiva com a
presença da
educadora aos
familiares /
responsáveis.

*Observar as ações
dos profissionais
diante do momento
vivenciado. Com
entrega de flores que
representam as
sementes que são
lançadas para
alcançar resultados

Contar a história de vida
dos
profissionais
construída no contexto do
Centro de Educação
Infantil
N.B
em
linguagem acessível às
crianças.
Reunir com a Equipe
Gestora para organização
e construção de um
álbum, porta retrato / ou
caneca
personalizada
com
os
principais
momentos
de
participação de cada
servidor (a).
Acolher a cada servidor
(a) que necessite de
momento de escuta para
manter a autoestima com
literatura apropriada para
a reflexão. E
encaminhamentos e
orientações

*Refletir sobre a
importância de cada
servidor no contexto
escolar diante da coresponsabilidade
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Durante o ano letivo

Durante o ano letivo

positivos e entrega do
álbum. Ou uma
lembrança
significativa

Retomada de acordo
com a abertura
concedida por cada
profissional
respeitando seus
direitos e retomando
as reflexões: que
cada direito gera um
dever e postura ética.

Oportunizar
formações com
relação ao
autoconhecimento e
acolhida a cada
pessoa que necessita
do contexto escolar

Promover parceria
com a coordenação
do “Nosso Lar” e do
Larzinho com visitas
planejadas

Favorecer o
relacionamento
intrapessoal e
interpessoal com a
presença da
orientadora
educacional, diretora e
vice-diretora

Acolher as Auxiliares de
Desenvolvimento
Educacional

De acordo com a
demanda das
educadoras envolvendo
à comunidade escolar

Integrar os colegas das
turmas
que
são
autorizadas
pela
família/responsáveis
a
conhecerem a casa onde
mora o (a) colega para si
sentirem pertencentes a
um contexto domiciliar
relatando
sua
rotina
diária. Confecção de uma
lembrança da turma para
as crianças visitadas.
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Bimestral

Semestral

Após o encontro cada
servidor (a) si desejar
relata as experiências
vividas e retomadas
de combinados feitos
no encontro anterior.

Após a visita, na roda
de conversa as
crianças relatam a
experiência e fazem
desenhos dos
momentos vividos no
contexto da Casa de
Acolhimento “Nosso
Lar”/ “Larzinho.”

*Propiciar Rodas de
Conversa para as
famílias/ responsáveis
e professores com
temas que surgem na
demanda
apresentada.

De acordo com a
demanda dos
estudantes relatadas
pelos educadores

Escutar as crianças, De acordo
membros das famílias/ demandas
responsáveis,
Educadores
servidores
individualmente.

com

as
dos

Favorecer momento de
escuta
e
troca
de
experiências com relação
ao
tema
“Limites
Demonstração
de
Afeto”.

Favorecer momento de
escuta individual

*Participar
da
De acordo com as
Oportunizar mudanças no
estruturação
de
demandas dos
contexto escolar e familiar
momentos de reflexão educadores, familiares /
sobre o processo de
responsáveis.
ensino aprendizagem
Coordenadoras e
de acordo com a
Equipe Gestora
demanda do contexto
escolar e familiar
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Primeiro Semestre

Após cada encontro
no final faz se um
momento de retomada
dos aspectos positivos
e
negativos
para
melhora a próxima
“Roda de Conversa”

Durante o ano letivo

Retomada dos
combinados

Durante o ano letivo

Retomada dos
combinados.

*Organizar atividades
interventivas com
temas: Trânsito,
Semana de Educação
para Vida e outros de
acordo com o
currículo da Educação
Infantil.

De acordo com as
demandas das
educadoras,
familiares/responsáveis,
coordenadoras e
Equipe Gestora
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Oportunizar mudanças
no contexto escolar e
familiar

Durante o ano letivo

Retomada dos
combinados.
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