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“Se as histórias vêm até você, cuide delas. E
aprenda a deixá-las ir, onde são necessárias. Às
vezes, para se manter viva, uma pessoa precisa
de uma história mais do que de alimento”.

(Barry Lopes)
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1-

APRESENTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
Este Projeto Pedagógico (PP) é um documento que configura a identidade da Creche

Irmã Elvira e que permite acompanhar o estudante em seu desenvolvimento considerando
suas particularidades e ao mesmo tempo oferecendo suporte para o seu desenvolvimento
integral.
Para desenvolver esse trabalho, entendemos que a criança em seu ser integral é
constituída de múltiplas aprendizagens, pois adquire saberes oriundos do meio em que
vive, sendo que, também, os produz.
A Creche Irmã Elvira de forma coletiva construiu este projeto político pedagógico que
trata de um instrumento com princípios pautados na Constituição Federal, na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação - LDB e no Currículo em Movimento da Secretaria de
Estado de Educação - SEEDF, buscando destacar a função principal da Instituição – em
consonância com os eixos integradores da educação infantil - que é CUIDAR, EDUCAR,
BRINCAR e INTERAGIR. Fortalecendo, assim, o ideal de uma escola justa,
comprometida, democrática, inclusiva, fraterna, solidária, possibilitando às crianças o
sucesso educacional, estimulando seus aspectos: físico, psicológico, intelectual e social.
A construção do PP iniciou-se com a comissão organizadora, que favoreceu o
planejamento das ações para que o processo acontecesse democraticamente. Foram
feitas reuniões para debates, estudos com todos os segmentos: professores, monitores,
nutricionista, auxiliares de serviços gerais, auxiliares de cozinha, porteiro, coordenadora
pedagógica e gestora, com a comunidade escolar, por meio da participação de Conselho
de pais, na sistematização da Proposta pedagógica.
Consideramos ainda que, este documento representa uma indicação de como
desejamos nos projetar em relação ao futuro. O que se pretende é que este PPP seja o
impulsor e condutor do bom desempenho da equipe escolar para o alcance das metas e
objetivos propostos, com os fundamentos e princípios que garantirão a identidade que
pretendemos consolidar em nossa prática pedagógica.
As intervenções pedagógicas necessárias são feitas por profissionais qualificados
visando à formação da criança, pois ele é um sujeito social e histórico e como ser
competente interage com e no meio em que será inserida, não sendo mera receptora, mas
produtora da sua cultura.
A Creche Irmã Elvira valoriza no desenvolvimento da criança a estimulação na
convivência social e temos como prática a escuta sensível - conceito criado por René
Barbier - que diz respeito à arte de ouvir com atenção, exercitar a empatia e se relacionar
com o outro, levando em conta os desejos, os sentimentos, o comportamento e as ideias.
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A escuta sensível, quando exercitada, se oferece como uma pedagogia da escuta
que implica em atenção do sujeito ao mundo, ao seu entorno e a si mesmo. A sociedade é
muito barulhenta, com excesso de conceitos, imagens e sons. Um tempo da aceleração
que impede uma conexão mais singular, profunda e imediata com as coisas e, na maioria
das vezes, são destituídos de sentidos. A Instituição credita na reconstrução desse tempo
pelo encorajamento de uma escuta mais atenta, cuidadosa, curiosa, parcimoniosa, auto
interrogativa, afetiva, aguçada, sensível e firme, impulsionada pelo próprio prazer de
pensar.
Dados da Instituição Educacional
Nome da Instituição Educacional: Creche Irma Elvira
SMPW Trecho 3 – Areal Especial nº 1 – Núcleo
Endereço Completo:
Bandeirante DF
Telefone: (061) 3024-6725
Educação básica: Educação Infantil
Turno de funcionamento: Período integral
Data de Criação: 20 de janeiro de 1958
Diretora Pedagógica: Michelle Aparecida Pereira da Silva
Registro: 11088
Coordenadora Pedagógica: Andressa Cristina Pereira da Silva

Dados da Mantenedora
Mantenedora Instituto Integridade
CNPJ/MF: 00.065.060/0001-92
Endereço: SMPW Trecho 3 – Areal Especial nº 1 – Núcleo
Bandeirante
Telefone/Fax/ e-mail: (61) 3552-0504/98464-0143
Site: www.institutointegridade.org.br
Data da Fundação: 24 de abril de1987
Utilidade Pública Federal M. J Nº 030007247/99
Presidente: Nivaldo Torres Vieira
1.1
Historicidade
A creche Irmã Elvira, mantida pelo Instituto Integridade, localizada no SMPW trecho
03, área especial 1 e 2 - Núcleo Bandeirante, Distrito Federal, foi inaugurada em 07 de
março de 1980, com o objetivo de atender crianças oriundas de famílias carentes, o
fundador da instituição foi Jorge Cauhy Júnior. Nessa época tinha capacidade de atender
100 menores carentes, sendo 20 crianças na turma de Bebês A e 80 crianças na faixaetária de 1 a 4 anos de idade. As crianças que tinham atendimento eram na maioria filhos
6
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de mães com empregos domésticos. Era atendida de segunda a sexta-feira, entrando às
07:00hs e saindo as 18:00hs. Recebiam cinco refeições diárias, higienização e banho.
A Creche Irmã Elvira possui como espaço físico: 01 sala de direção, 01 sala de
professores, 01 sala de coordenação, 06 salas de atividades - sendo 01 berçário I, 03
banheiros infantis, 04 chuveiros, 01 brinquedoteca, 01 cozinha, 01 refeitório, 01 lavanderia,
01 pátio coberto, 01 pátio descoberto, 01 parque infantil.

Área externa
Parque Infantil
A Creche funciona em um único bloco cercado de árvores frutíferas e ornamentais,
bem como gramado e jardim, possui uma área total de 576m², tendo o piso de toda a
creche antiderrapante, com janelas grandes para ventilação. A creche Irmã Elvira já
realizou atendimento de internato, no qual as crianças entravam na segunda-feira de
manhã e iam embora para suas casas no sábado depois das 12h. Esse modelo de
atendimento durou aproximadamente 13 anos. Em meados de 1993 finalizou-se esse tipo
de atendimento. A partir de 1993 as crianças eram atendidas no regime sócio educativo
semiaberto; durante esse período as crianças de 05 a 06 anos estudavam no colégio do
Núcleo Bandeirante, e as mesmas eram encaminhadas até a escola no transporte escolar
da instituição.
Desde sua inauguração, a instituição Irmã Elvira atuou na educação infantil/creche.
Em 17 de setembro de 1999 foi firmado primeiro convênio com a Fundação do Serviço
Social; para atendimento a 100 crianças em regime de apoio sócio educativo em meio
aberto. O Centro do Desenvolvimento Social do Núcleo Bandeirante (antigo CDS) fazia a
triagem e enviava a autorização para a creche. Eram desenvolvidas atividades nas áreas
de saúde, educação e estimulação. Em 6 de março de 2009 foi firmado o convênio nº
25/2013 com a Secretária de Educação do Distrito Federal, com a finalidade de
atendimento a crianças de 4 meses a 3 anos, dando início ao processo de cadastramento
da Creche.
A creche Irmã Elvira está credenciada pelo processo nº 22023/2016 e pela Portaria nº
374, de 21 de novembro de 2016 autorizadas à oferta da educação infantil: creche, para
crianças de quatro meses até três anos de idade.
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A creche Irmã Elvira segue um Plano de trabalho, documento no qual descreve todas
as ações que serão realizadas na instituição no decorrer do ano letivo. Temos também o
documento Orientações Pedagógicas para as instituições parceiras que ofertam Educação
Infantil (OP’s) e tem como objetivo apresentar as diretrizes e orientações técnicopedagógicas para o desenvolvimento do trabalho na educação infantil.
Durante 5 anos a creche Irmã Elvira atendeu 5 turmas, sendo: uma turma de berçário
I, uma turma de berçário II, um maternal I e duas turmas de maternal II, totalizando o
atendimento a 104 (cento e quatro) crianças. Foi aberta mais uma turma de berçário II
devido à grande demanda. A Creche Irmã Elvira está localizada ao lado do Lar Maria de
Madalena (asilo) com o principal objetivo de fazer a interação e socialização entre idosos e
crianças.
A Instituição, em parceria com a SEEDF, atende atualmente 125 (cento e vinte e
cinco) crianças, sendo uma turma de Berçário I, duas turmas de Berçário II, uma turma de
maternal I, duas turmas de Maternal II. O atendimento a essas crianças ocorre pelo
período de 10 (dez) horas, sendo o horário de chegada das crianças, à creche, às
07h30min e saída às 17h30min.
Diante de todo o histórico da Instituição os seus presidentes, a equipe pedagógica,
professores, monitores, profissionais do administrativo e alguns pais têm procurado
melhorar a creche para que desperte nas crianças o prazer de estar inseridos no ambiente
educacional.
A creche também é inclusiva e tem como objetivo conviver com a diferença e educar
cidadãos solidários, inserindo-os em todos os meios.
1.2

Diagnóstico Da Realidade Escolar
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Diagnóstico da Realidade Escolar

Com quem a criança reside
2,78% 6,94%

20,83%

Pai
Mãe
Pais
Outros

69,44%

1.3
Infraestrutura Contendo As Instalações Físicas
A creche Irmã Elvira é composta por:
01 sala de recepção.
01 varanda coberta.
06 salas de atividades.
01 secretaria.
01 ambulatório.
01 cozinha.
01 sala para professores.
01 brinquedoteca.
01 refeitório.
03 banheiros infantis adaptados às faixas etárias, sendo que 01 deles é para
portadores de necessidades especiais.
06 banheiros para adultos.
01 lactário.
01 solário coberto.
O berçário I, além da sala com os berços possui ainda uma brinquedoteca toda
forrada com emborrachado, para realização de atividades de estimulação.
1.4
Pessoal Docente E De Serviços Especializados
01 Diretora Pedagógica
01 Coordenadora Pedagógica
01 Nutricionista
06 Professores
17 Monitoras
01 Secretária escolar
01 Porteiro
06 Auxiliares de Limpeza
9
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02 Cozinheiras
02 auxiliares de cozinha
1 motorista
1 auxiliar de lavanderia
A Instituição mantenedora da Creche Irmã Elvira possui um Projeto de Serviço
voluntário. Assim, alguns especialistas que prestam serviço na creche são oriundos do
referido projeto, não tendo nenhum vínculo empregatício com a instituição.
Tendo em vista tal situação a Creche pode em alguns períodos ficar sem o
profissional voluntário.
1.5
Função Social
A Creche tem como foco a formação de hábitos e atitudes, recreação e exploração do
ambiente através do CUIDAR e EDUCAR em sua inseparabilidade, o desenvolvimento da
linguagem, atividades diversas de estimulação e socialização. Suas ações são pautadas
na importância do brincar que é um componente de suma importância na formação do
cidadão. Segundo Vygotsky (1984) define a brincadeira como criadora de uma “zona de
desenvolvimento proximal”, que seria o caminho que a criança percorrerá para desenvolver
funções que estão em processo de amadurecimento e serão consolidadas em um nível de
desenvolvimento real. Isso ocorre, já que no brinquedo, a criança age como se fosse mais
velha do que é realmente.
1.6
Princípios Orientadores Das Práticas Pedagógicas
A metodologia de ensino da Creche Irmã Elvira está baseada na proposta sócio
interacionista e em uma abordagem cooperativista, compreendendo a criança como ser
humano em constante desenvolvimento, ou seja, o objetivo é levar a criança a explorar e
descobrir todas as possibilidades do seu corpo, das relações, do espaço e através disso,
desenvolver a sua capacidade de observar, descobrir e pensar.
Cada professor deverá escolher, em conjunto com o coordenador pedagógico,
metodologias embasadas nas propostas norteadoras que privilegiem a formação e o
desenvolvimento do espírito crítico, o diálogo entre teoria e prática e utilizar ferramentas de
ensino que exijam autonomia, a emancipação intelectual, a reflexão e a criticidade do
educando para efetiva construção do conhecimento.
Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, a creche se propõe a um
trabalho baseado nas diferenças individuais e na consideração das peculiaridades das
crianças nas faixas etárias atendidas.
Princípios filosóficos da Educação
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A creche e Pré-escola integram o Sistema de Ensino do Distrito Federal e tem sua
Filosofia educacional fundamentada nos princípios da Educação Nacional respeitando o
contexto social da comunidade atendida.
O Estudante
O Estudante é ser cultural, social, que possui necessidades materiais, relacionais e
que precisa do outro.
O Educador
O Educador como mediador entre o aluno e conhecimento, deve ser um profissional
formador, reflexivo, consciente da importância do seu papel, comprometido com o
processo educativo, integrado ao mundo atual, responsável socialmente pela formação do
cidadão e principalmente um eterno aprendiz, busca o “inovar e inovar-se”.
A Escola
A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem por objetivo favorecer o
desenvolvimento integral da criança em seus aspectos cognitivo, afetivo, social, perceptivo
motor, biopsicossociais respeitando seus interesses, suas necessidades e cumprindo as
funções de educar e cuidar.
Princípios Éticos
Toda ação humana é pautada por valores e princípios. Estes motivam, disciplinam e
orientam ou dificulta a conduta do homem, em benefício dos interesses individuais e
coletivos. A valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito
ao bem comum, ao meio ambiente e as diferenças culturais e sociais.
Didático-Pedagógicos
Fundamentam para a ação educacional que proporcionam a criança o Educar e
Cuidar, Brincar e Interagir.
Princípios Políticos
Políticos dos Direitos e Deveres da Cidadania, do Exercício da Criticidade e do
Respeito à Ordem Democrática.
Estéticos – que estimulem a criatividade, a curiosidade, a emoção e as diversas
manifestações artísticas e culturais.
Sensibilidade - se constitui no aprender a fazer, no reconhecer a identidade pessoal
de alunos e de suas famílias, do resgatar a parte sensível dos professores, estudantes,
dos outros profissionais da educação e dos referidos alunos, com vista a criatividade e ao
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espírito inventivo que está sempre no aprender a conhecer e aprender a fazer, como nos
momentos da mesma experiência humana, inserido de forma concreta e praticidade na
teoria.
1.7

Objetivos

Geral
A instituição preocupa-se com a excelência na educação infantil e desenvolve um
trabalho que atenda às necessidades, aspirações e expectativas de seus estudantes, pais
e comunidade no tocante ao compromisso com a qualidade e responsabilidade social.
Proporcionar condições para o desenvolvimento global e harmônico da criança em
seus aspectos biopsicossocial e cultural como a formação de hábitos e atitudes, respeito
seus interesses e suas necessidades, fundamental no princípio da participação da família e
da comunidade, conforme art. 29 da Lei de Diretrizes e Bases.
Objetivos Específicos
• Proporcionar as primeiras experiências acadêmicas, dentro de um ambiente afetivo,
harmonioso e lúdico.
• Propiciar condições para o desenvolvimento do autoconceito e a socialização da
•
•
•
•
•
•

criança.
Propiciar condições para o desenvolvimento integral e harmônico da criança.
Despertar as capacidades latentes no educando.
Estimular os pais no processo educativo da criança na entidade.
Estimular a conscientização e a autonomia.
Oferecer condições para a formação do cidadão digno.
Respeitar as fases de desenvolvimento psicológico da criança e sua necessidade de
brincar, como meio de integração social e como fator do desenvolvimento psicológico
e psicomotor.
1.8 Concepções Teóricas Que Fundamentam As Práticas Pedagógicas
A metodologia que utilizam na creche Irma Elvira mescla teoria e pratica, sendo

pautada na teoria histórico-cultural, tendo Vygotsky como seu precursor. Referida teoria
propõe construir o conhecimento se baseado nas relações dos estudantes com a
realidade, valorizando e afirmando o que a criança já sabe. O conhecimento e a
inteligência vão se desenvolvendo passo a passo num processo de construção que é tão
importante quanto a próprio conhecimento.
Tem como fundamento o trabalho como: diversidade, com base na natureza das
diferenças de gênero, de intelectualidade, de raça/etnia, de orientação sexual, de

12

INSTITUTO INTEGRIDADE
CRECHE IRMÃ ELVIRA
Educação Infância - Integral.
Núcleo Bandeirante – DF/2018

pertencimento, de personalidade, de cultura, de patrimônio, de classe social, diferenças
motoras, sensoriais, enfim, a diversidade vista como possibilidade de adaptar-se e de
sobreviver como espécie na sociedade.
As concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas são: pedagogia
histórico-crítica e psicologia histórico-cultural, por apresentarem elementos objetivos e
coerentes na compreensão da realidade social e educacional, buscando não somente
explicações para as contradições sociais, mas, sobretudo, para superá-las, identificando as
causas da dificuldade em aprender e garantindo a aprendizagem para todos.
A busca é pela igualdade entre as pessoas:
“[...] igualdade em termos reais e não apenas
formais,

[...],

articulando-se

com

as

forças

emergentes da sociedade, em instrumento a serviço
da

instauração

de

uma

sociedade

igualitária”

(SAVIANI, 2008, p. 52).

Como dito acima, a Pedagogia Histórico-Cultural esclarece sobre a importância dos
sujeitos na construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na
interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade,
estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. Consequentemente:
“[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta
e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a
humanidade

que

é

produzida

histórica

e

coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI,
2003, p. 07), exigindo que seja uma prática
intencional e planejada.

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Cultural, o estudo dos conteúdos curriculares
tomará a prática social dos estudantes como elemento para a problematização diária na
escola e sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio
da linguagem que revela os signos e sentidos culturais.
É importante reconhecer que todos os agentes envolvidos com a escola participam e
formam-se no cotidiano da escola. Nesse sentido, a Psicologia Histórico-Cultural destaca o
desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao processo de
aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas,
organizadas didaticamente pela escola. A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na
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relação com o outro, favorecendo a crianças, jovens e adultos a interação e a resolução de
problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de seu desenvolvimento”.
O desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando vivenciam situações que os
colocam como protagonistas do processo ensino e aprendizagem, tendo o professor como
mediador do conhecimento historicamente acumulado, por meio de ações intencionais
didaticamente organizadas para a formação de um sujeito histórico e social.
A aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna viável
quando o projeto político-pedagógico que contempla a organização escolar considera as
práticas e interesses sociais da comunidade. A identificação da prática social, como
vivência do conteúdo pelo educando, é o ponto de partida do processo de ensino e
aprendizagem e influi na definição de todo o percurso metodológico a ser construído pelos
professores. A partir dessa identificação, a problematização favorece o questionamento
crítico dos conhecimentos prévios da prática social e desencadeia outro processo mediado
pelo docente, o de instrumentalização teórica, em que o diálogo entre os diversos saberes
possibilita a construção de novos conhecimentos (SAVIANI, 2003).
2-

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
A Organização Curricular da Educação Básica segue as determinações da Lei

Federal n. 9394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e as
normas emanadas pelo Conselho Municipal de Educação, de modo a: ter presente que os
conteúdos curriculares não serão fins em si mesmos, mas meios básicos para constituir
competências cognitivas ou sociais, priorizando-as sobre as informações; ter presente que
as

linguagens

serão

indispensáveis

para

a

constituição

de

conhecimentos

e

competências; adotar metodologias de ensino diversificadas, que estimulem a
reconstrução do conhecimento e mobilizem o raciocínio, a experimentação, a solução de
problemas e outras competências cognitivas superiores; reconhecer que as situações de
aprendizagem provocam também sentimentos e requerem trabalhar a afetividade da
criança.
2.1
Organização Escolar Em Ciclo
A Creche e Pré-escola são organizadas por ciclo – 1º Ciclo para as Aprendizagens em regime integral anual, carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída
por no mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional. Jornada integral de 5 horas
relógio com o professor e 5 horas com atividades lúdicas e recreativas com monitor.
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A Educação Infantil nesta instituição é organizada em grupos de idade e o regime é
sequência anual, com organização das atividades criando uma integração entre o processo
lúdico e as atividades formativas voltadas para a educação integral da criança.
Creche: atendimento a crianças de 0 a 3 anos de idade;
• Bebês A - 4 meses ou a completar até 31 de março do ano da matrícula;
• Bebês B - 1 ano completo ou a completar até 31 de março do ano da matrícula
• Crianças bem pequenas -A/B - 2 anos completos ou a completar até 31 de março do
ano da matrícula;
• Crianças bem pequenas C/D - 3 anos completos ou a completar até 31 de março do
ano da matrícula.
2.2
Organização Dos Tempos E Espaços
A organização da rotina das atividades da criança na escola é um aspecto de suma
importância. Essa deve ser pensada a partir do planejamento feito pela equipe pedagógica
e professores, traduzida no plano de trabalho ou de aula. A rotina possibilita à criança
segurança e domínio do espaço e do tempo que passa na escola.
A organização da rotina deve ser adequada ao tempo de permanência da criança na
escola, ou seja, no caso desta instituição, período integral de (dez) horas.
A seguir relacionamos as rotinas das turmas de bebês A/B e Crianças bem pequenas
A/B/C/D:
ROTINA DIÁRIA BEBÊS A

15

INSTITUTO INTEGRIDADE
CRECHE IRMÃ ELVIRA
Educação Infância - Integral.
Núcleo Bandeirante – DF/2018

ROTINA DIÁRIA BEBÊS B
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ROTINA DIÁRIA CRIANÇAS BEM PEQUENAS A

ROTINA DIÁRIA CRIANÇAS BEM PEQUENAS B
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ROTINA DIÁRIA CRIANÇAS BEM PEQUENAS C

ROTINA DIÁRIA CRIANÇAS BEM PEQUENAS D
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2.3
Relação Escola-Comunidade
A comunidade escolar ao elaborar este documento busca destacar a função principal
da entidade que é cuidar e proteger solidificando assim, seu papel social, possibilitando às
crianças o sucesso educacional, preservando o bem-estar físico, estimulando os aspectos
cognitivos, emocional e social. Os objetivos que norteiam o trabalho da creche visam os
seguintes valores: dignidade, senso crítico, responsabilidade, organização pessoal,
produtividade e respeito busca estabelecer uma relação de coparticipação com os pais e
comunidade, para tanto, além de estar aberta ao diálogo e escuta dos pais/comunidade,
promovem ações que visem à inserção e participação desse público com amostras de
trabalhos, festas comemorativas, projeto da escola e de incentivo à leitura, além de
reuniões bimestrais de devolutivas e reflexão sobre o processo de acompanhamento das
crianças. Neste sentido, em reunião realizada no dia 13-03-2019, alguns pais se
prontificaram em integrar o Conselho de Classe composto por seis representantes.
3-

CONCEPÇÃO PRÁTICA E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE
ENSINO E APRENDIZAGEM
A avaliação do processo de aprendizagem do aluno será realizada de forma continua

e sistemática (Art.267 – Regimento Escolar DF).
Assim sendo, a implementação do projeto será avaliada no início e término do ano
letivo, ao final de cada bimestre ou semestre. Lembramos que a avaliação e constante e
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que as datas ou períodos sugerem um marco temporal; contudo, nas Coordenações
Pedagógicas, nas reuniões ordinárias do Conselho de Classe, do conselho Escolar e na
avaliação institucional/dia letivo temático são oportunizados tempos, espaços, momentos e
dados que servem para essa avaliação.
Na Educação Infantil, a avaliação é feita pelo professor de maneira global e continua,
e acontece principalmente pela observação sistemática, registro em diário, caderno de
campo, fichas, questionários, relatórios, portfólios (exposição das produções feita pelas
crianças) sem objetivo de promoção.
O resultado da avaliação do desenvolvimento da aprendizagem da criança é
registrado em forma de Relatório Descritivo Individual do Aluno (RDIA) e após, as
reflexões, análises e interferências oriundas dessa sistemática, a cópia do referido
documento é entregue aos pais ao final de cada semestre.
A avaliação da aprendizagem se sustenta no paradigma positivo e, portanto,
distancia-se do avaliado, buscando certa “neutralidade”. A avaliação formativa na
Educação Infantil será sempre a da observação do desempenho e do crescimento da
criança em relação a ela mesma e jamais da sua comparação com os pares. A creche
procura assim, garantir a parceria família/escola e viabiliza o atendimento individualizado,
respeitar as diferenças individuais, promover ambiente participativo e prazeroso, como
também, momentos formativos e lúdicos.
Diante da parceria família / escola, a Instituição maximiza suas ações:
• Com relação à escola, promovendo ações junto à comunidade;
• Com relação à família, garantindo a parceria da família com a escola;
• Com relação ao professor, favorecendo clima de amizade, confiança, solidariedade e
de aprendizagem;
• Com relação à criança, devolvendo suas habilidades cognitivas, sociais, emocionais;
• Com relação à metodologia, buscando um olhar na escuta sensível enfoque das
vivencias e, aprendizagem e conhecimentos baseado no EDUCAR e CUIDAR,
BRINCAR e INTERAGIR.
3.1
Acompanhamento E Avaliação Do Projeto Pedagógico
A Instituição preocupa-se com fatores essenciais no que diz respeito à avaliação do
desenvolvimento curricular. Esses fatores são primordiais quando se busca obter a
excelência nos resultados e por isso são controlados como forma de garantir um sistema
de avaliação que propicie:
a) A qualidade do currículo e programas de ensino (avaliação de currículos e programas
de ensino);
a) O desempenho e o progresso dos alunos (avaliação da aprendizagem);
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b) A qualidade dos docentes (avaliação dos docentes);
c) A qualidade da escola (auto avaliação ou avaliação institucional);
d) A qualidade e a utilização dos recursos (avaliação dos materiais didáticos e recursos
instrucionais).
3.2
Conselho De Classe
A Creche Irmã Elvira tem como base o desenvolvimento da criança na Educação
Infantil onde o mesmo deve ser constantemente acompanhado, por meio da observação
atenta do professor, que registra seus avanços e dificuldades avaliando as atividades já
desenvolvidas e propondo novas tendo por objetivo a superação dos obstáculos
encontrados. (OP.pag.83-2017).
Conforme consta nas Orientações Pedagógicas (OP’s), página 83:
O Conselho de Classe tem o sentido de ampliar o
conhecimento sobre a criança, por meio da visão de
diferentes olhares, é uma reunião avaliativa em que
todos os profissionais envolvidos no processo ensino
e aprendizagem discutem acerca da aprendizagem
dos estudantes.

Nesta instituição, realizamos o Conselho de Classe semestralmente, com a
participação do diretor pedagógico, coordenador pedagógico, professores e, se necessário
pais/responsáveis pelos estudantes.
4-

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA
De acordo com o Currículo em Movimento, módulo Educação Infantil, página, 91, a

organização curricular é concebida como:
(…)

construção,

articulação

e

produção

de

aprendizagens que acontecem no encontro entre os
sujeitos e a cultura. Um currículo emerge da vida,
dos encontros entre as crianças, seus colegas e os
adultos e nos percursos no mundo. Os “conteúdos” a
serem apropriados pelas crianças cumprem o papel
de articular a dinâmica das relações e das
significações que daí emergem enquanto respostas
complexas às perguntas significativas e não mais
fragmentos

de

conhecimentos

específicos

(BARBOSA, 2009:50)
21

INSTITUTO INTEGRIDADE
CRECHE IRMÃ ELVIRA
Educação Infância - Integral.
Núcleo Bandeirante – DF/2018

Tal organização, contempla, o Cuidado Consigo e com o Outro, as interações com a
Natureza e a Sociedade e as Práticas Sociais, sendo que inclui, também, os Eixos
Transversais: Educação para a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade; Educação
para e em Direitos Humanos; Educação para a Cidadania. Eixos Integradores (Cuidar e
Educar, Brincar e Interagir).
Ao prever o desenvolvimento da Educação Infantil, nele não apresentamos situações
ou atividades específicas por faixa etária, vez que essa adaptação é função do
planejamento que é feito a partir do contexto específico de cada etapa, da Educação
Infantil.
Na Educação Infantil, fatores positivos que contribuem para a iniciação da cidadania,
baseiam-se na ampliação dos conhecimentos, na construção da autonomia, na
cooperação, na criatividade, na responsabilidade e na formação do autoconceito.
Nos Bebês A/B, a associação educar e cuidar assume um papel de destaque na
ênfase da relevância e do direito da criança de ser educada e cuidada como um processo
indissociável, garantindo, assim, o desenvolvimento integral da mesma:
• O Bebes A atende crianças, em período integral, que apresentam características,
interesses, necessidades, desenvolvimento e aprendizagem variados, sendo que
avançam gradativamente para a autonomia e independência.
• Os primeiros vínculos afetivos construídos e as experiências positivas que as
crianças

vivenciam,

propiciam

o

desenvolvimento

da

autoestima

e,

consequentemente, estarão socializando-se, interagindo, participando em todas as
atividades propostas.
• A criança necessita de um ambiente desafiador que transmita segurança, confiança e
estímulos variados, uma vez que nessa fase as mudanças são muito rápidas.
• O objetivo do trabalho pedagógico na turma Bebês A/B com as linguagens é construir
aprendizagens significativas para as crianças, valorizando o brincar, o falar, o
descobrir, auxiliando na construção de sua identidade.
• O Campo de Experiência – O Eu, O Outro e O Nós. Nesta fase, manifesta-se pela
relação emocional com os adultos e pela atividade objetal manipulatória (explorar,
descobrir, manusear). O desenvolvimento da linguagem oral e a independência em
atuar com os objetos são fatores essenciais para as novas aprendizagens da criança.
• As Interações com a Natureza e Sociedade proporcionam às crianças o
estabelecimento de relações com o meio ambiente, com as pessoas com quem
convivem e principalmente com seu próprio corpo, observando as sensações que ele
produz.
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• O trabalho com os diversos Campos de Experiências possibilita à criança, através
das interações em situações espontâneas ou mediadas, expressar seus desejos e
necessidades, ampliando gradativamente seu vocabulário e a percepção de
representações gráficas.
• O Campo de Experiência – Traços, Sons, Cores e Formas permitem levar a
criança a vivenciar as diferentes formas de expressões artísticas, demonstrando
pensamentos e sentimentos, na manipulação de objetos e materiais e, através
destes, interagir com o meio onde vive.
• No Campo de Experiência – Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e
Transformações, as crianças têm a possibilidade de interagir com noções
numéricas, espaciais, formas, tamanhos, cores, agrupamentos, vivenciando os
conceitos presentes em seu cotidiano, na exploração de materiais e atividades
lúdicas.
• O Campo de Experiência – Corpo, Gestos e Movimentos é fundamental nessa
faixa etária, pois o corpo é para o bebê seu canal de comunicação com o meio e com
o outro. O profissional, no desenvolvimento da ação pedagógica com os bebês, deve
estimular o movimento corporal utilizando os jogos e as brincadeiras.
• O Campo de Experiência Digital oportuniza que a criança veja o computador e
outros equipamentos da tecnologia como novos brinquedos, possíveis de serem
descobertos, explorados e manipulados.
As crianças em idade de Crianças Bem Pequenas A/B/C/D estão em processo de
desenvolvimento e reconhecimento de si mesmas e dos outros. Estão interessadas em
descobrir, tudo é explorado e manipulado, produzindo sons e movimentos. Demonstram
equilíbrio e flexibilidade, participam das atividades de correr, pular, subir e descer de
lugares e obstáculos, em constante busca do novo, dentro do ritmo de cada um:
• Nos jogos, nas brincadeiras de faz de conta e nos espaços organizados em sala, as
crianças demonstram os conhecimentos já trabalhados. O espaço deve ser lúdico,
transmitindo segurança, tanto para as famílias quanto para as crianças, e também
privilegiar a brincadeira, a diversidade, as relações entre as crianças de diferentes
idades, a espontaneidade, o cuidado e a educação de forma indissociável.
• Neste sentido, o planejamento da ação educativa como um todo deve estar sempre
voltado aos interesses e necessidades das crianças para que, assim, a infância seja
respeitada.
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• O Campo de Experiência – O Eu, O Outro e O Nós. Nesta fase, manifesta-se pela
ocupação de um novo lugar nas relações sociais, sendo que a criança vai ampliando
o domínio sobre o mundo ao redor e tornando-se cada vez mais independente.
• As Interações com a Natureza e a Sociedade permitem o contato com o meio
natural e social, percebendo a necessidade dos cuidados com o corpo e,
consequentemente, com a saúde. Para tanto, é importante promover atitudes de
preservação, responsabilidade, respeito e valorização com referência ao meio
ambiente e ao lugar em que vivem, estabelecendo vínculos afetivos com as pessoas
com quem convivem.
• Os diversos Campos de Experiências permitem que a criança participe de diversas
situações (reais ou de faz de conta), fazendo uso correto e adequado da Linguagem
Oral, bem como explorar diferentes materiais impressos, ampliando as possibilidades
de leitura e escrita espontâneas.
• Por meio do Campo de Experiência – Traços, Sons, Cores e Formas, as crianças
são estimuladas a manipular diferentes objetos e materiais, expressando criatividade,
sentimentos e pensamentos através do desenho, da pintura, da modelagem, da
música, dos sons, da dança, das expressões corporais e faciais. Também devem
apreciar e produzir desenhos, fotografias, pinturas, esculturas, etc.
4.1
Os Eixos Da Educação Infantil
O movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento e da cultura humana.
As crianças se movimentam desde que nascem, adquirindo cada vez maior controle sobre
seu próprio corpo e se apropriando cada vez mais das possibilidades de interação com o
mundo. Engatinham, caminham, manuseiam objetos, correm, saltam, brincam sozinhas ou
em grupo, com objetos ou brinquedos, experimentando sempre novas maneiras de utilizar
seu corpo e seu movimento. [...] O movimento humano, portanto, é mais do que simples
deslocamento do corpo no espaço: constitui-se em uma linguagem que permite às crianças
agirem sobre o meio físico e atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas
por meio de seu teor expressivo. [...]
O trabalho com movimento contempla a multiplicidade de funções e manifestações do
ato motor, propiciando um amplo desenvolvimento de aspectos específicos da motricidade
das crianças, abrangendo uma reflexão acerca das posturas corporais implicadas nas
atividades cotidianas, bem como atividades voltadas para a ampliação da cultura corporal
de cada criança.
Música
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A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e
comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da organização e
relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. A música está presente em todas as
culturas, nas mais diversas situações: festas e comemorações, rituais religiosos,
manifestações cívicas, políticas etc. [...]
A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos, assim como
a promoção de interação e comunicação social, conferem caráter significativo à linguagem
musical.
Artes Visuais
As Artes Visuais expressam, comunicam e atribuem sentido a sensações,
sentimentos, pensamentos e realidade por meio da organização de linhas, formas, pontos,
tanto bidimensional como tridimensional, além de volume, espaço, cor e luz na pintura, no
desenho, na escultura, na gravura, na arquitetura, nos brinquedos, bordados, entalhes etc.
[...]
Tal como a música, as Artes Visuais são linguagens e, portanto, uma das formas
importantes de expressão e comunicação humanas, o que, por si só, justifica sua presença
no contexto da educação, de um modo geral, e na educação infantil, particularmente.
Campo de Experiência – Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação
A aprendizagem da escuta, fala, pensamento e imaginação é um dos elementos
importantes para as crianças ampliarem suas possibilidades de inserção e de participação
nas diversas práticas sociais.
O trabalho com o campo de experiência se constitui um dos eixos básicos na
Educação Infantil, dada sua importância para a formação do sujeito, para a interação com
as outras pessoas, na orientação das ações das crianças, na construção de muitos
conhecimentos e no desenvolvimento do pensamento.
Aprender uma língua não é somente aprender as palavras, mas também os seus
significados culturais, e, com eles, os modos pelos quais as pessoas do seu meio
sociocultural entendem, interpretam e representam a realidade.
A educação infantil, ao promover experiências significativas de aprendizagem da
língua, por meio de um trabalho com a linguagem oral e escrita, se constitui em um dos
espaços de ampliação das capacidades de comunicação e expressão e de acesso ao
mundo letrado pelas crianças. Essa ampliação está relacionada ao desenvolvimento
gradativo das capacidades associadas às quatro competências linguísticas básicas: falar,
escutar, ler e escrever.

25

INSTITUTO INTEGRIDADE
CRECHE IRMÃ ELVIRA
Educação Infância - Integral.
Núcleo Bandeirante – DF/2018

Natureza e Sociedade
O mundo onde as crianças vivem se constitui em um conjunto de fenômenos naturais
e sociais indissociáveis diante do qual elas se mostram curiosas e investigativas. Desde
muito pequenas, pela interação com o meio natural e social no qual vivem, as crianças
aprendem sobre o mundo, fazendo perguntas e procurando respostas às suas indagações
e questões. Como integrantes de grupos socioculturais singulares, vivenciam experiências
e interagem num contexto de conceitos, valores, ideias, objetos e representações sobre os
mais diversos temas a que têm acesso na vida cotidiana, construindo um conjunto de
conhecimentos sobre o mundo que as cerca. [...]
O eixo de trabalho denominado Natureza e Sociedade reúne temas pertinentes ao
mundo social e natural. A intenção é que o trabalho ocorra de forma integrada, ao mesmo
tempo em que são respeitadas as especificidades das fontes, abordagens e enfoques
advindos dos diferentes campos das Ciências Humanas e Naturais.
Matemática
As crianças, desde o nascimento, estão imersas em um universo do qual os
conhecimentos matemáticos são parte integrante. As crianças participam de uma série de
situações envolvendo números, relações entre quantidades, noções sobre espaço.
Utilizando recursos próprios e pouco convencionais, elas recorrem a contagem e
operações para resolver problemas cotidianos, como conferir figurinhas, marcar e controlar
os pontos de um jogo, repartir as balas entre os amigos, mostrar com os dedos a idade,
manipular o dinheiro e operar com ele etc. Também observam e atuam no espaço ao seu
redor e, aos poucos, vão organizando seus deslocamentos, descobrindo caminhos,
estabelecendo sistemas de referência, identificando posições e comparando distâncias.
Essa vivência inicial favorece a elaboração de conhecimentos matemáticos. Fazer
matemática é expor ideias próprias, escutar as dos outros, formular e comunicar
procedimentos de resolução de problemas, confrontar, argumentar e procurar validar seu
ponto de vista, antecipar resultados de experiências não realizadas, aceitar erros, buscar
dados que faltam para resolver problemas, entre outras coisas. Dessa forma, as crianças
poderão tomar decisões, agindo como produtoras de conhecimento e não apenas
executoras de instruções. Portanto, o trabalho com a Matemática pode contribuir para a
formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, sabendo resolver
problemas. [...]
O trabalho com noções matemáticas na educação infantil atende, por um lado, às
necessidades das próprias crianças de construírem conhecimentos que incidam nos mais
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variados domínios do pensamento; por outro, corresponde a uma necessidade social de
instrumentalizá-las melhor para viver, participar e compreender um mundo que exige
diferentes conhecimentos e habilidades.
Educar
Dessa forma, em termos gerais, no contexto regimental, para a organização curricular
da Educação Infantil, esse foi fundamentado nos conhecimentos acumulados, sob como a
criança se desenvolve e aprende, a fim de responder às suas necessidades e capacidades
por meio de experiências diversas que permitam o desenvolvimento pessoal e social
harmonioso como também a ampliação do seu universo cultural.
Isso significa, resumidamente, que o currículo leva em consideração três aspectos:
• A realidade social e cultural das crianças;
• O desenvolvimento e as características próprias da faixa etária (aspecto psicomotor e
cognitivo);
• Os conhecimentos socialmente disponíveis em relação ao mundo físico e social
(linguagens, conhecimento lógico-matemático e descobertas sócio científicas).
No que diz respeito à prática cotidiana, o currículo está centrado na realização de
atividades significativas que atendem aos interesses e necessidades das crianças, sendo
prazerosas (lúdicas) e, simultaneamente, geradoras de conhecimento.
No que diz respeito à prática cotidiana, o currículo está centrado na realização de
atividades significativas que atendem aos interesses e necessidades das crianças, sendo
prazerosas (lúdicas) e, simultaneamente, geradoras de conhecimento.
O eixo condutor do currículo é dado por temas que instigam e possibilitam a
articulação

do

trabalho

pedagógico,

a

realidade

sociocultural

das

crianças,

o

desenvolvimento infantil e os interesses específicos que as crianças manifestam, bem
como os conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade a que todos têm
direito de acesso. Os temas imprimem um clima de trabalho conjunto e de cooperação à
medida que os conhecimentos vão sendo coletivamente socializados e construídos, ao
mesmo tempo em que são respeitados os interesses individuais e os ritmos diversificados
das crianças.
Propostos pelos professores, detectados no grupo ou sugeridos explicitamente pelas
crianças, os temas dão um colorido e um tom de entusiasmo e descoberta à sala de aula e
ao trabalho escolar em geral, e ao mesmo tempo favorecem o crescimento infantil e a
construção de novos conhecimentos por parte dos alunos.
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Os temas procuram ampliar o horizonte da investigação e a aprendizagem infantil,
explorando os fatores culturais e sociais envolvidos, tanto no ponto de partida, ou seja, na
escolha dos temas, quanto no seu desenvolvimento.
Outro aspecto a ser ressaltado diz respeito à necessária e constante integração das
áreas de conhecimento (diversos campos de experiências).
Para que isso venha a ocorrer analisa-se, primeiramente, como selecionar os temas,
de que maneira organizar os conteúdos por áreas de conhecimentos, integrados a partir de
um tema gerador e de que maneira planejar o tema e as atividades a serem desenvolvidas.
É nesse ponto que a organização curricular tem uma consequência fundamental em
relação à atuação dos professores que precisam pesquisar e estudar, preenchendo as
lacunas de sua própria formação, em geral livresca e com frágil contextualização.
Cuidar
Ao contemplar o cuidado na esfera da instituição da Educação Infantil significa
compreendê-lo como parte integrante da educação, embora possa exigir conhecimentos,
habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica, ou seja, cuidar de
uma criança em um contexto educativo demanda a integração de vários campos de
conhecimentos.
Para a realização desses objetivos, a Instituição investe em profissionais que, para
cuidar, é preciso antes de tudo, estar comprometido com o outro, com sua singularidade,
ser solidário com suas necessidades, confiando em suas capacidades. Disso depende a
construção de um vínculo entre quem cuida e é cuidado.
Assim, além da dimensão afetiva e relacional do cuidado, é preciso que o professor:
• Atenda as crianças de forma adequada e identifique as suas necessidades básicas
priorizando-as;
• Cuide da criança dando-lhe, sobretudo, atenção como pessoa em contínuo
crescimento e desenvolvimento;
• Compreenda a particularidade da criança respondendo às suas necessidades
• Interesse e se preocupe com o que a criança sente, pensa o que ela sabe sobre si e
sobre o mundo, visando à ampliação desse conhecimento e de suas habilidades,
talentos, que aos poucos a tornarão mais independente e autônoma.
A base do cuidado humano é compreender e ajudar o outro a se desenvolver como
ser humano.
• “Cuidar significa valorizar e desenvolver capacidades”.
A direção da Creche Irmã Elvira entende que para um, efetivo processo ensinoaprendizagem faz-se necessário analisar o contexto e tornar as ações significativas. Tal

28

INSTITUTO INTEGRIDADE
CRECHE IRMÃ ELVIRA
Educação Infância - Integral.
Núcleo Bandeirante – DF/2018

prática só é possível por meio de uma Gestão participativa, ou seja, com a participação de
todos na elaboração da proposta pedagógica e demais assuntos ao ambiente educativo.
A creche tem como prioridade o aperfeiçoamento profissional de seus funcionários,
seja, eles com formação na área de educação ou não. Assim todos os professores,
monitores e profissionais da área de educação devem participar integralmente dos
períodos dedicados a reuniões de estudo, encontros pedagógicos, cursos e treinamentos
promovidos pela instituição ou em parceria com os órgãos governamentais.
Os profissionais da Creche Irmã Elvira terão em 2019, 3 dias destinados a formação
continuada. Esses dias não são letivos, consta no calendário da Secretaria de Educação
do Distrito Federal. Os profissionais devem comparecer ao local que serão ministradas as
palestras, que são oferecidos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal e pela
Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante. Em cada encontro são
abordados temas distintos para aprimoramento e aperfeiçoamento das profissionais em
educação. O tema da primeira formação já está definido e está em consonância com o
tema da VII Plenarinha da Educação Infantil: “Brincando e Encantando com histórias”
A subsecretaria de Educação Básica, por meio da Subsecretaria de Educação Infantil,
apresentou o Guia da Plenarinha da Educação Infantil que tem como tema “Brincando e
encantando com histórias”. Utilizamos esse guia como material de estudo nas coletivas
diárias. O material da Plenarinha tem por principal objetivo estimular e favorecer a escuta e
diálogo com as crianças sobre os espaços e os lugares que são ocupados por elas.
Através do planejamento, os profissionais da educação desenvolvem o trabalho
procurando refletir a “escuta sensível das crianças a Contação de histórias e o universo do
brincar”.
Dias destinados em calendário escolar para reunião com os pais ou responsáveis e
dia de formação continuada.
Calendário escolar para reunião com os pais.
Datas

Evento

13/03 - 10/05 e 07/08/2019

Reunião de pais/ Dia letivo temático

17/04 - 26/06 e 23/10/2019

Dia Formação continuada

12/07 a 26/07/2019

Recesso escolar

17/12/2019

Reunião final de pais e mestres, entrega de relatórios.

19/12/2019

Festa de despedida

19/12/2019

Último dia letivo
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4.2
Gestão Pedagógica
A forma de gestão tem por finalidade atender as necessidades individuais, tendo,
como foco o todo da organização. As diretrizes e opções estratégicas da organização de
Ensino são definidas a partir da delegação de responsabilidade com base no desempenho
competente de todos e no comprometimento de cada um com sucesso e o crescimento da
instituição.
A gestão acontece por intermédio da liderança e da assessoria da presidência da
mantenedora, que acompanha o ensino, as quais desenvolvem suas funções por meio do
processo de desdobramento das diretrizes. As decisões são tomadas em conjunto e a sua
operacionalização acontece o acompanhamento dos diretores e dos coordenadores.
Uma gestão de qualidade acontece pela assimilação dos conceitos pela mudança de
paradigma na prestação de serviços, que se responsabiliza pelo cotidiano da Escola,
gerenciando-a em seus aspectos físicos, humanos e profissionais e perseguindo a
qualidade pretendida pela instituição.
Sendo que, o gestor pedagógico, que assume a responsabilidade pela qualidade da
Educação, dominando os fundamentos de política educacional e do currículo, definidos
pelo órgão central, e da proposta pedagógica da instituição. Conhece e estimula a atuação
didática de seus professores, fornece-lhes apoio técnico e material, acompanha o
desempenho dos alunos, controlando os critérios de avaliação e propiciando-lhes
condições de progresso e sucesso. Administrando sua escola para que ocupe lugar de
destaque em relação ao índice de promoção.
4.3
Gestão De Resultados Educacionais
A Instituição preocupa-se com fatores essenciais no que diz respeito à avaliação do
desenvolvimento curricular. Esses fatores são primordiais quando se busca obter a
excelência nos resultados e por isso são controlados como forma de garantir um sistema
de avaliação que propicie:
a) A qualidade do currículo e programas de ensino (avaliação de currículos e
b)
c)
d)
e)

programas de ensino);
O desempenho e o progresso dos alunos (avaliação da aprendizagem);
A qualidade dos docentes (avaliação dos docentes);
A qualidade da escola (auto avaliação ou avaliação institucional);
A qualidade e a utilização dos recursos (avaliação dos materiais didáticos e recursos
instrucionais).
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4.4
Gestão Participativa
Tem por objetivo tomar decisões visando um consenso para uma organização de
qualidade. Composta por 12 pessoas, divididas em: Presidente, Vice-presidente,
Tesoureira, Conselheiros, Conselheiros fiscais e secretário.
4.5
Gestão De Pessoas
Questões individuais das crianças, nas dificuldades de aprendizagens, conflitos
internos envolvendo a família, incluindo a falta de afeto para a criança, a violência,
conturbações socioeconômicas, crise de valores, influência da mídia, etc.;
Metas
Trabalhar aspecto psicossocial, emocional; comportamental, aprendizagem, e outros
casos de acordo com a necessidade.
Ações
Intervenção.
Avaliação
Atendimento individual; observação em sala e estudo de caso.
Responsáveis
Direção e coordenação pedagógica.
Cronograma
Atendimento aos alunos;
Equipes e outros Profissionais
Diretora Pedagógica
Coordenadora Pedagógica
Secretária Escolar
Professora
Monitora
Porteiro
Nutricionista
Cozinheira
Serviços Zeladoria / Lavanderia
Organização administrativa e pedagógica
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Organograma

Coordenação Pedagógica
Professores
Monitores
Secretária Escolar
DIREÇÃO PEDAGÓGICA
Coordenação Financeira

Lavanderia
Limpeza
Motorista
Porteiro

Nutricionista
Cozinheiras
Aux. De Cozinnha

4.6
Gestão Financeira
Tesoureiro / Contador
O Serviço de Contabilidade com a finalidade de planejar, organizar, executar e
controlar as atividades econômico-financeiras ele está a cargo da Entidade Mantenedora
que contrata pessoa ou firma especializada sob a forma de prestação de serviços.
Objetivos
Administrar os recursos financeiros oriundos dos convênios firmados da SEEDF.
Metas
Pagar todas as despesas das metas estabelecidas no termo de colaboração.
Ações
Elaboração de prestação de contas de acordo com a legislação específica.
Avaliação
Semestral para dar base na elaboração para exercício posterior.
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Responsáveis
Coordenador Administrativo.
Cronograma
Bimestral.
4.7
Gestão Administrativa
Instalações Físicas
•
•
•
•
•
•

Sanitários em número suficiente para conforto e higiene do usuário;
Bebedouro instalado com água filtrada;
Salas de aula adequadas, mobiliadas, equipadas e arejadas;
Refeitório, lactário que atendas as necessidades;
Cozinha equipada;
Pátio, arena recreativa e parque de areia.
As instalações estão garantindo aos portadores de necessidades especiais o livre

acesso aos ambientes da edificação, a eles necessários na vivência diária bem como sua
utilização.
Todas as dependências necessárias em conformidade com a legislação em vigor.
5-

PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVÍDUAIS/INTERDISCIPLINARES DA ESCOLA
5.1
Projeto Adaptação Escolar
 Proporcionar um ambiente agradável e acolhedor visando o bem-estar da


criança.
Levar a criança a perceber que no ambiente escolar existem, regras e







combinados.
Propor diversos momentos de socialização.
Reconhecer as repartições da creche;
Descrever o trajeto de casa à creche;
Promover a integração família e creche;
Familiarizar a criança ao espaço escolar e sua rotina;

5.2
VII Plenarinha; “Brincando E Educando Com Histórias”
O tema da VII Plenarinha é: "Brincando e encantando com histórias: Com foco no
universo do brincar e da literatura”. O brincar é um dos seis direitos de aprendizagem e
desenvolvimento da criança, descritos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e
refere-se aos contextos das brincadeiras, corroborados pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), que propõe a organização curricular pelo eixo
integrador de interações e brincadeiras. Nesta edição o Projeto destaca a importância do
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brincar e encantar com histórias na escola, que se constitui em um processo de
aprendizagem. estimular a aprendizagem por meio do brincar nas diferentes linguagens;
• criar oportunidades para que professores e estudantes ampliem seu repertório de
brincadeiras e histórias;
• vivenciar histórias diversas ensinadas ou criadas;
• resgatar brincadeiras da comunidade.
O planejamento já iniciado nas Unidades Escolares poderá ser subsidiado pelos
1

textos, informações, sugestões de atividades e leitura contidas no Guia da VII Plenarinha,

especialmente organizado com o intuito de dinamizar as coordenações coletivas, bem
como, incentivar o estudo e as práticas pedagógicas voltadas ao brincar e contar histórias.
O Guia da VII Plenarinha está disponível no site da Secretaria de Estado de Educação no
endereço: http://www.educacao.df.gov.br/plenarinha/
5.3




Projeto “Corpo, Saúde E Higiene”
Identificar as partes do corpo.
Identificar os objetos de uso pessoal.
Prevenir os educandos contra os piolhos

5.4



Projeto “Quatro Sentidos”
Incentivar aos bons hábitos alimentares.
Reconhecer os alimentos que fazem bem à nossa saúde.

5.5



Projeto Valores
Desenvolver valores sociais entre as crianças.
Vivenciar os valores universais (solidariedade, respeito, colaboração).

5.6




Projeto Meio Ambiente – Mais Verde
Despertar o interesse pela preservação do meio ambiente.
Proporcionar o contato com diversos materiais recicláveis;
Propiciar experiências das crianças da educação Infantil com a natureza, o
interesse do cuidado consciente, a preservação e o conhecimento da
biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não
desperdício dos recursos naturais.

5.7

Projeto Jogos Infantis
Desenvolver nas crianças as capacidades e oportunidades de:

1
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Praticar, escolher, preservar, imitar;
Criar, observar experimentar, movimentar-se cooperar, sentir, pensar memorizar



e lembrar.
Conhecer e valorizar a si mesmo e as próprias forças, e entender as limitações




pessoais.
Promover a socialização e o respeito mútuo entre as crianças.
Reforçar a importância do brincar.

5.8






Projeto Folclore
Ampliar o vocabulário.
Desenvolver a discriminação visual e a coordenação motora fina.
Resgatar jogos, canções, danças de rodas e brincadeiras de antigamente.
Participar de atividades que envolvam histórias, parlendas, trava-língua,
brincadeiras canções para despertar e esclarecer;

5.9



Projeto Trânsito
Propiciar as crianças por meio de atividades variadas a identificação do que é o



trânsito e o que o compõe, incluindo placas e sinalização;
Desenvolver hábitos de um pedestre e condutor consciente;

5.10




5.11



Projeto Primavera
Apresentar as características da estação do ano;
Desenvolver a socialização;
Trabalhar com as cores já apresentadas envolvendo a primavera.
Projeto Leitura
Expressar desejos, pensamentos e sentimentos através da interação com a
literatura infantil, para despertar desde os primeiros anos de vida, o estimulo e o



gosto pelos livros;
Desenvolver a autoestima com vistas a um desenvolvimento integral numa de



perspectiva de criança ativa e criativa;
Enriquecer o imaginário ampliando o vocabulário, aproximando a criança do
mundo letrado.

5.12


Projeto Valorizando Nossa Cultura
Respeitar, valorizar as diferenças étnicas e físicas;
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Incentivar as crianças a dizer não ao preconceito racial, e motivá-las a respeitar




ao seu próximo.
Valorizar e respeitar o indivíduo independente de sua raça;
Desenvolver a criatividade;

5.13



Projeto Transição/Despedida
Favorecer aos educandos um ambiente físico e social agradável para sua
transição para o ano seguinte;

Atividades sujeitas a alterações no decorrer do mês, de acordo com cada turma e
necessidades apresentadas.
5.14




5.15




5.16




5.17





5.18





Projeto Ballet/Judô
Respeitar, valorizar as diferenças;
Incentivar as crianças a disciplina, e motivá-las a respeitar ao seu próximo;
Valorizar o esporte e as atividades de estimulação física.
Projeto Piscina
Respeitar, valorizar as diferenças;
Incentivar as crianças a disciplina, e motivá-las a respeitar ao seu próximo;
Valorizar o esporte e as atividades de estimulação física.
Projeto Musicalização
Com a ajuda de um violeiro voluntario trabalhar, Limitação de espaço;
Dança
Integração
Projeto Alimentação Saudável
Horta;
Auto servimento
Estimular a criança comer frutas e legumes;
Oficina de culinária
Projeto Cinema
Uma vez por mês cessão cinema com pipoca;
Debater a importância dos acontecimentos;
Estimular que as crianças percebam pontos negativos e positivos;
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5.19


Projeto Passeios
Uma vez por mês sair da creche para passeios integrativos e de cunho turístico
(teatro, cinema, zoológico)

5.20


Projeto Línguas
Estimular a criança uma vez por semana a iniciar uma nova língua (inglês)

6- PLANO DE AÇÃO
Turmas Atendidas
Instituição

Bebês A

Bebês B

Crianças
bem
pequena
sA

Creche Irmã
Elvira

01

01

01

Crianças
bem
pequena
sB

Crianças
bem
pequena
sC

Crianças
bem
pequena
sD

Total

01

01

01

06

Plano de ação para o desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico
Avaliação
Responsávei
Objetivos
Metas
Ações
Cronograma
das Ações
s
• Promover
• Atingir a
• Reuniões • Compreen • Das práticas • Coordenaçã
uma
participação de
de a
avaliativas
o pedagógica
educação de de 100%
coordenaç avaliação
participam a
com as
qualidade e
das crianças ão
formativa
equipe
professoras:
que promova nas
pedagógic com a
gestora e de
segundao
atividades
a coletiva; intenção de apoio.
feira a sextadesenvolvim pedagógicas • Oficinas
incluir e
feira das
ento integral .
• Estudos
manter
12:30 às
das crianças • Conseguir • Participaç todos
13:30
em seus
o
ão dos
aprendendo,
• Dias de
aspectos
desenvolvim encontros
considerand
Formação:
físico,
ento de
pedagógic o a
17/04,26/06
psicológico,
100% dos
os
avaliação
e 24/10.
intelectual e estudantes
promovido Institucional
social,
em seus
s pela
e a de
utilizando as aspectos
Secretaria aprendizage
estratégias
físico,
de
m (do
constantes
psicológico, Educação; professor
deste PP.
intelectual e • Participaç em sala).
• Promover
social.
ão nos
• Serão
atividade de
dias de
utilizados
formação
formação
mecanismos
continuada;
continuada e
• Desenvolve
;
estratégias
r
pedagógicas
cronograma
que
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de
atividades
anuais,
mensais e
semanais;
• Planejar
projetos
pedagógicos
;
• Estudar
conteúdos
oriundos da
prática
pedagógica

permitam a
progressão
continuada,
e cuja
finalidade
maior é
auxiliar na
aprendizage
m.
• como:
análises a
partir de
questionam
entos;
registros de
aspectos
que
permitam
acompanhar
, intervir e
promover
oportunidad
es de
aprendizage
m;
observação
e anotação.
• Das
práticas
avaliativas
participam a
equipe
gestora e de
apoio.

Quadro para síntese dos projetos individuais, em grupo e ou interdisciplinares
desenvolvidas na escola.
Projetos
Projeto
Adaptação
Escolar

Objetivos
• Proporcionar
um ambiente
agradável e
acolhedor
visando o bemestar da
criança.
• Levar a
criança a
perceber que

Principais
Ações
• Atividades
lúdicas
individuais e
coletivas.
• Reunião com
pais e
professores
para
orientações e
informações.

Professor
Responsável
• Toda equipe
gestora e de
apoio.

Avaliação
• Compreende
a avaliação
formativa com
a intenção de
incluir e
manter todos
aprendendo,
considerando
a avaliação
Institucional e
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Projetos

Objetivos
no ambiente
escolar
existem, regras
e combinados.
• Propor
diversos
momentos de
socialização.
• Reconhecer
as repartições
da creche;
• Descrever o
trajeto de casa
à creche;
• Promover a
integração
família e
creche;
• Familiarizar a
criança ao
espaço escolar
e sua rotina;

VII
Plenarinha:
Brincando e
encantado
com histórias

• estimular a
aprendizagem
por meio do
brincar nos
diferentes
campos de
experiência;
• criar
oportunidades
para que
professores e
estudantes
ampliem seu
repertório
histórias e
brincadeiras;

Principais
Ações
• Promover a
visita e
permanência
dos pais em
sala de aula
para conhecer
e participar
deste
importante
momento;
• Promover
brincadeiras
com bexigas;
• Permitir que
a criança traga
objetos/
brinquedos
preferidos de
casa;
• Saída
antecipada,
quando
solicitada
pelos pais ou
percebida a
necessidade
pela equipe.

Professor
Responsável

• Contar
• Toda equipe
histórias
gestora e de
diariamente;
apoio.
• Construir
histórias
brincando com
objetos
recicláveis;
• Brincadeiras
e histórias
com músicas,
artes plásticas
e gráficas,
cinema,
fotografia,
teatro, poesia

Avaliação
a de
aprendizagem
(do professor
em sala).
• Serão
utilizados
mecanismos e
estratégias
pedagógicas
que permitam
a progressão
continuada, e
cuja finalidade
maior é
auxiliar na
aprendizagem.
• como:
análises a
partir de
questionament
os; registros
de aspectos
que permitam
acompanhar,
intervir e
promover
oportunidades
de
aprendizagem;
observação e
anotação.
• Compreende
a avaliação
formativa com
a intenção de
incluir e
manter todos
aprendendo,
considerando
a avaliação
Institucional e
a de
aprendizagem
(do professor
em sala).
• Serão
utilizados
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Projetos

Objetivos
• vivenciar
histórias e
brincadeiras
diversas
ensinadas ou
criadas;
• resgatar
histórias e
brincadeiras da
comunidade.

Projeto
“Corpo,
saúde e
higiene”;

• Identificar as
partes do
corpo;
• Conscientizar
sobre a
importância da
higiene
corporal e
bucal;
• Desenvolver o
raciocínio
lógico, a
expressão oral
e corporal, a
coordenação
motora, a
percepção
auditiva e
visual da
criança.

Principais
Ações
e literatura;
• Registrar os
momentos de
brincadeiras e
Contação de
histórias (fotos
para relatórios
e
miniexposição
)

Professor
Responsável

• Contar
história que
envolva
higienização;
• Trabalhar
musica
exemplo: O
sapo não lava
o pé.
• Confecção
de cartazes;
• Mostrar com
a arcada
dentária como
se deve
escovar os
dentes.

• Toda equipe
gestora e de
apoio.

Avaliação
mecanismos e
estratégias
pedagógicas
que permitam
a progressão
continuada, e
cuja finalidade
maior é
auxiliar na
aprendizagem.
• como:
análises a
partir de
questionament
os; registros
de aspectos
que permitam
acompanhar,
intervir e
promover
oportunidades
de
aprendizagem;
observação e
anotação.
• Compreende
a avaliação
formativa com
a intenção de
incluir e
manter todos
aprendendo,
considerando
a avaliação
Institucional e
a de
aprendizagem
(do professor
em sala).
• Serão
utilizados
mecanismos e
estratégias
pedagógicas
que permitam
a progressão
continuada, e
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Projetos

Objetivos

Projeto
“Quatro
Sentidos”

• Incentivar aos
bons hábitos
alimentares.
• Reconhecer
os alimentos
que fazem bem
à nossa saúde.
• Identificar as
cores, textura e
os diferentes
sabores dos
alimentos.
• Comparar
objetos,
identificando
igualdades ou
desigualdade;

Projeto
Valores

• Desenvolver
valores sociais
entre as
crianças;
• Vivenciar os
valores
universais
(solidariedade,
respeito,
colaboração);

Principais
Ações

• Apresentar
os sabores:
amargo,
azedo e doce;
• Degustar
alimentos com
os olhos
vendados;
• Conversa
informal sobre
a importância
de saborear;
• Analisar o
órgão que
permite sentir
o paladar: a
língua.
•
• Planejament
o de
atividades
lúdicas
individuais e
coletivas;
•

Professor
Responsável

• Toda equipe
gestora e de
apoio.

• Toda equipe
gestora e de
apoio.

Avaliação
cuja finalidade
maior é
auxiliar na
aprendizagem.
• como:
análises a
partir de
questionament
os; registros
de aspectos
que permitam
acompanhar,
intervir e
promover
oportunidades
de
aprendizagem;
observação e
anotação.
• Observar se
as crianças já
sabiam ou se
aprenderam
diferenciar os
sabores,
degustar
alimentos e
identifica-los
pelo sabor;

• Compreende
a avaliação
formativa com
a intenção de
incluir e
manter todos
aprendendo,
considerando
a avaliação
Institucional e
41

INSTITUTO INTEGRIDADE
CRECHE IRMÃ ELVIRA
Educação Infância - Integral.
Núcleo Bandeirante – DF/2018

Projetos

Projeto Meio
Ambiente –
Mais Verde

Objetivos

• Despertar o
interesse pela
preservação do
meio ambiente.
• Proporcionar
o contato com
diversos
materiais
reciclável;
• Propiciar
experiências
das crianças
da educação
Infantil com a
natureza, o
interesse do

Principais
Ações

• Planejament
o de
atividades
lúdicas
individuais e
coletivas;
• Visitar a
horta;
• Plantar
árvore;
• Ensinar a
preservar a
vegetação;
• Uso
consciente da
água.

Professor
Responsável

• Toda equipe
gestora e de
apoio.

Avaliação
a de
aprendizagem
(do professor
em sala).
• Serão
utilizados
mecanismos e
estratégias
pedagógicas
que permitam
a progressão
continuada, e
cuja finalidade
maior é
auxiliar na
aprendizagem.
• como:
análises a
partir de
questionament
os; registros
de aspectos
que permitam
acompanhar,
intervir e
promover
oportunidades
de
aprendizagem;
observação e
anotação.
• Compreende
a avaliação
formativa com
a intenção de
incluir e
manter todos
aprendendo,
considerando
a avaliação
Institucional e
a de
aprendizagem
(do professor
em sala).
• Serão
utilizados
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Projetos

Objetivos

Principais
Ações

Professor
Responsável

cuidado
consciente, a
preservação e
o
conhecimento
da
biodiversidade
e da
sustentabilidad
e da vida na
Terra, assim
como o não
desperdício
dos recursos
naturais;

Projetos
Jogos
Infantis

• Desenvolver
nas crianças as
capacidades e
oportunidades
de: praticar,
escolher,
preservar,
imitar; criar,
observar
experimentar,
movimentar-se
cooperar,
sentir, pensar
memorizar e
lembrar;
• Conhecer e
valorizar a si
mesmo e as
próprias forças,
e entender as
limitações
pessoais;

• Planejament
o de
atividades
lúdicas
individuais e
coletivas;

• Toda equipe
gestora e de
apoio.

Avaliação
mecanismos e
estratégias
pedagógicas
que permitam
a progressão
continuada, e
cuja finalidade
maior é
auxiliar na
aprendizagem.
• Como:
análises a
partir de
questionament
os; registros
de aspectos
que permitam
acompanhar,
intervir e
promover
oportunidades
de
aprendizagem;
observação e
anotação.
• Compreende
a avaliação
formativa com
a intenção de
incluir e
manter todos
aprendendo,
considerando
a avaliação
Institucional e
a de
aprendizagem
(do professor
em sala).
• Serão
utilizados
mecanismos e
estratégias
pedagógicas
que permitam
a progressão
continuada, e
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Projetos

Objetivos

Principais
Ações

Professor
Responsável

• Promover a
socialização e
o respeito
mútuo entre as
crianças;
• Reforçar a
importância do
brincar;

Projeto
Folclore

• Resgatar
jogos, canções,
danças de
rodas e
brincadeiras de
antigamente.
• Participar de
atividades que
envolvam
histórias,
parlendas,
trava-língua,
brincadeiras
canções para
despertar e
esclarecer;
• Ampliar o
vocabulário.
• Desenvolver a
discriminação
visual e a
coordenação
motora final.

• Apresentar
músicas e
danças
típicas;
• Trabalhar
brincadeiras
temáticas;
• Dramatizar
histórias
relacionadas
ao folclore
brasileiro;
• Ampliar as
possibilidades
expressivas
do corpo;
• Criar
ambientes
diversificados
explorando
todas as
possibilidades
internas e

• Toda equipe
gestora e de
apoio.

Avaliação
cuja finalidade
maior é
auxiliar na
aprendizagem.
• como:
análises a
partir de
questionament
os; registros
de aspectos
que permitam
acompanhar,
intervir e
promover
oportunidades
de
aprendizagem;
observação e
anotação.
• Das práticas
avaliativas
participam a
equipe gestora
e de apoio
• Compreende
a avaliação
formativa com
a intenção de
incluir e
manter todos
aprendendo,
considerando
a avaliação
Institucional e
a de
aprendizagem
(do professor
em sala).
• Serão
utilizados
mecanismos e
estratégias
pedagógicas
que permitam
a progressão
continuada, e
cuja finalidade
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Projetos

Projeto
Trânsito

Objetivos

• Propiciar as
crianças por
meio de
atividades
variadas a
identificação do
que é o trânsito
e o que o
compõe,
incluindo
placas e
sinalização;
• Desenvolver
hábitos de um
pedestre e
condutor
consciente;

Principais
Ações
externas da
escola.

Professor
Responsável

• Dramatizar a
vida no
trânsito com
uso de faixa
de pedestres,
carrinhos de
papelão,
semáforo e
placas de
trânsito;
• Trabalhar
músicas sobre
o tema;
• Promover
roda de
conversa
sobre atitudes
do pedestre e
do motorista.

• Toda equipe
gestora e de
apoio.

Avaliação
maior é
auxiliar na
aprendizagem.
• Como:
análises a
partir de
questionament
os; registros
de aspectos
que permitam
acompanhar,
intervir e
promover
oportunidades
de
aprendizagem;
observação e
anotação.
• Compreende
a avaliação
formativa com
a intenção de
incluir e
manter todos
aprendendo,
considerando
a avaliação
Institucional e
a de
aprendizagem
(do professor
em sala).
• Serão
utilizados
mecanismos e
estratégias
pedagógicas
que permitam
a progressão
continuada, e
cuja finalidade
maior é
auxiliar na
aprendizagem.
• Como:
análises a
partir de
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Projetos

Objetivos

Principais
Ações

Professor
Responsável

Projeto
Primavera

• Apresentar as
características
da estação do
ano;
• Desenvolver a
socialização;
• Trabalhar com
as cores já
apresentadas
envolvendo a
primavera.

• Promover um • Toda equipe
desfile das
gestora e de
crianças
apoio.
vestidas de
flores (criança
primavera);
• Trabalhar
canções e
brincadeiras
sobre a
estação;
• Dramatizar
canção “O
cravo e a
Rosa”.

Projeto
Leitura

• Expressar
desejos,
pensamentos e
sentimentos
através da
interação com
a literatura
infantil, para
despertar

• Organizar o
cantinho da
leitura;
• Dramatizar
histórias;
• Organizar
momentos em
que as
crianças

• Toda equipe
gestora e de
apoio.

Avaliação
questionament
os; registros
de aspectos
que permitam
acompanhar,
intervir e
promover
oportunidades
de
aprendizagem;
observação e
anotação.
• Serão
utilizados
mecanismos e
estratégias
pedagógicas
que permitam
a progressão
continuada, e
cuja finalidade
maior é
auxiliar na
aprendizagem.
• Análises a
partir de
questionament
os; registros
de aspectos
que permitam
acompanhar,
intervir e
promover
oportunidades
de
aprendizagem;
• Observação
e anotação.
• Deverá
avaliar a todo
o momento;
• Fazer
registro atento
das
observações
realizadas
durante as
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Projetos

Objetivos
desde os
primeiros anos
de vida, o
estimulo e o
gosto pelos
livros;
• Desenvolver a
autoestima
com vistas a
um
desenvolviment
o integral numa
de perspectiva
de criança
ativa e criativa;
• Enriquecer o
imaginário
ampliando o
vocabulário,
aproximando a
criança do
mundo letrado.

Projeto
Valorizando
nossa
cultura;

• Respeitar,
valorizar as
diferenças
étnicas e
físicas;
• Incentivar as
crianças a dizer
não ao
preconceito
racial, e
motivá-las a
respeitar ao
seu próximo;
• Valorizar e
respeitar o
indivíduo
independente
de sua raça;
• Desenvolver a
criatividade;

Principais
Professor
Ações
Responsável
possam fazer
suas escolhas
literárias;
• Confeccionar
sacola onde
será colocado
um livro de
história para
que a criança
o leve para
casa e leia
com a família;
• Criar
ambientes
diversificados
(usar os
ambientes
embaixo das
árvores /
Tiãozinho para
livros
digitalizados);
• Exposição de
algumas
ilustrações
feitas de forma
coletiva.
• Leitura de
• Toda equipe
histórias
gestora e
Exemplo: Os
apoio.
Cabelos de
Sara / A
Menina do
laço de fita /
Os Cabelos de
Lelê.
• Dramatizaçã
o com
fantoches;
• Músicas
temáticas;
• Trabalhar
colagens,
pinturas,
desenhos
utilizando
materiais

Avaliação
atividades;
• Detectar
interação das
crianças e
possíveis
avanços no
que se refere
ao despertar
pelo gosto da
leitura.

• Compreende
a avaliação
formativa com
a intenção de
incluir e
manter todos
aprendendo,
considerando
a avaliação
Institucional e
a de
aprendizagem
(do professor
em sala).
• Serão
utilizados
mecanismos e
estratégias
pedagógicas
que permitam
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Projetos

Projeto
Transição

Objetivos

• Favorecer aos
educandos um
ambiente físico
e social
agradável para
sua transição
para o ano
seguinte;

Principais
Ações
diversos;
• Brincadeiras
divertidas.

Professor
Responsável

• Passeio
(visitar)
conhecer e ter
o primeiro
contato com a
escola que as
crianças vão
estudar;
• Conversa
informal sobre
os novos
amiguinhos,
professore s e
ambiente.

• Toda equipe
gestora e de
apoio.

Avaliação
a progressão
continuada, e
cuja finalidade
maior é
auxiliar na
aprendizagem.
• como:
análises a
partir de
questionament
os; registros
de aspectos
que permitam
acompanhar,
intervir e
promover
oportunidades
de
aprendizagem;
observação e
anotação.
• Serão
utilizados
mecanismos e
estratégias
pedagógicas
que permitam
a progressão
continuada, e
cuja finalidade
maior é
auxiliar na
aprendizagem.
• Análises a
partir de
questionament
os; registros
de aspectos
que permitam
acompanhar,
intervir e
promover
oportunidades
de
aprendizagem;
• Observação
e anotação.
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Projetos
Projeto
Ballet/Judô

Projeto
Piscina

Projeto
Musicalizaçã
o

Projeto
Alimentação
Saudável

Objetivos

Principais
Ações

Professor
Responsável

Avaliação

• Respeitar,
valorizar as
diferenças;
• Incentivar as
crianças a
disciplina e
motivá-las a
respeitar o seu
próximo;
• Valorizar o
esporte e as
atividades de
estimulação
física.
• Respeitar,
valorizar as
diferenças;
• Incentivar as
crianças a
disciplina e
motivá-las a
respeitar o seu
próximo;
• Valorizar o
esporte e as
atividades de
estimulação
física.
• Com a ajuda
de um violeiro
voluntário
trabalhar
limitação de
espaço;
• Dança;
• Integração

• Aulas
semanais
(segundafeira) em sala
e em área
externa
fazendo uso
do tatame

• Professores
(balé/judô)
• Apoio dos
monitores

• Serão
trabalhadas as
disciplinas nas
crianças, os
movimentos
do corpo

• Aulas
semanais (1x)
por semana
para cada
turma

• Professor de
natação
• Professoras
e Monitoras

• Recreação e
movimentos
do corpo

• Professor de
música a cada
15 dias

• Envolvimento
de toda a
equipe
pedagógica

• Trabalhando
coordenação
motora, som e
movimentos
do corpo

• Horta;
• Auto
servimento;
• Estimular a
criança comer
frutas, e
legumes;
• Oficina de
culinária

• Toda a
equipe
pedagógica e
a nutricionista
(1x) por
semana

• Todos mais a
nutricionista

• Plantar e
incentivar a
alimentação
saudável
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Projetos

Objetivos

Projeto
Cinema

• Uma vez por
mês cessão de
cinema com
pipoca;
• Debater a
importância
dos
acontecimento
s;
• Estimular que
as crianças
percebam
pontos
positivos e
negativos.

Projeto
Passeios

• Uma vez por
mês sair da
creche para
passeios
integrativos e
de cunho
turístico.

Projeto
Línguas

• Uma vez por
semana serão
ministradas
aulas de inglês
para as
crianças

Principais
Ações
• Um cineasta
está passando
um filme e
conversando
com as
crianças sobre
o cunho moras

Professor
Responsável
• Um
voluntário e
toda a equipe
pedagógica

• Uma vez por
mês serão
realizados
passeios para
diversos
pontos
turísticos de
Brasília
• Aulas
direcionadas
para o
aprendizado
do inglês

• Toda a
equipe

• Realizar
atividades
extraclasse e
conhecer
Brasília

• Professor de
línguas

• Realizar
atividades em
sala de aula
com o objetivo
de iniciar uma
nova língua

Avaliação
• Incentivo À
cultura e fazer
com que as
crianças
façam uma
avaliação
positiva sobre
os filmes

Plano de Ação/Organização do Trabalho Pedagógico (OTP)
Coordenação Pedagógica 2019
Parcerias
Objetivos
Ações /
Público Cronogram
Avaliações
envolvidas
Específicos
Estratégias
Alvo
a
das Ações
nas ações
• Coordenar • Separar
• Direção,
• Professo • Coordena • Compreende
as
espaço e tempo corpo
res;
ção: De
a avaliação
atividades
para o
docente e
• Monitore segundaformativa com
dentro e fora desenvolvimento monitores; s;
feira a
a intenção de
de sala de
das atividades
• Represen • Estudant sexta-feira
incluir e
atividades;
pedagógicas;
tantes da
es.
de 12h 30
manter todos
• Realizar e
• Orientação dos Secretaria
às 13h 30;
aprendendo,
acompanhar profissionais da
de
• Formação considerando
a
área
Educação
da
a avaliação
coordenação pedagógica;
do Distrito
Educação
Institucional e
pedagógica, • Acompanhar o Federal.
infantil:
a de
50

INSTITUTO INTEGRIDADE
CRECHE IRMÃ ELVIRA
Educação Infância - Integral.
Núcleo Bandeirante – DF/2018

bem como
promover
momentos
de estudo e
construção
do
planejament
o
pedagógico;
• Planejar
em conjunto
com
professores
e monitores
projetos e
atividades
lúdicas;
• Programar
as ações
pedagógicas
a serem
desenvolvid
as no
decorre do
ano letivo.
• Orientar e
verificar o
preenchimen
to da
escrituração
escolar.

planejamento
das atividades;
• Verificar o
diário de classe
e demais
documentos da
escrituração
escolar;
• Estudar o
Currículo em
Movimento e
temas
pertinentes ao
dia a dia do
nosso contexto
escolar;
• Representar e
quando
solicitado, falar
em nome da
instituição;
• Atendimento
aos familiares;
• Participação
nos Conselhos
de Classe;
• Acompanhame
nto do
desenvolvimento
dos estudantes.

17/04,
26/06 e
23/10.

aprendizagem
(do professor
em sala).
• Serão
utilizados
mecanismos e
estratégias
pedagógicas
que permitam
a progressão
continuada, e
cuja finalidade
maior é
auxiliar na
aprendizagem
.
• Análises a
partir de
questionamen
tos; registros
de aspectos
que permitam
acompanhar,
intervir e
promover
oportunidades
de
aprendizagem
• Observação
e anotação.
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