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APRESENTAÇÃO
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
a Proposta Pedagógica (PP) é o plano orientador das ações da instituição e define
as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças
que nela são educadas e cuidadas, bem como melhorias no espaço físico e garantia
de planejamento e execução de projetos pedagógicos objetivando melhorar
progressivamente a qualidade do atendimento oferecido. É elaborado num processo
coletivo, com a participação da equipe gestora, dos professores e da comunidade
escolar.
No início do ano letivo, durante a semana pedagógica, foram iniciadas
diversas ações para “reconstrução” da PP: estudos e discussão com os professores/
servidores. Os professores e servidores foram apresentados ou reapresentados à
Proposta Pedagógica do Centro de Educação Infantil 01 do Gama, planejamos
algumas ações durante a semana pedagógica conforme orientação da Circular
nº19/2020 – SEI nº00080-00011768/2020-72. Por ocasião do primeiro dia letivo e
também primeira reunião de pais e professores foi apresentado e discutido com os
pais/ responsáveis a Proposta Pedagógica.
Esta Proposta Pedagógica é composta pelas seguintes partes: Histórico –
descreve a história do Centro de Educação Infantil 01 do Gama; Diagnóstico da
Realidade Escolar – descrição sucinta das características sociais econômicas e
culturais da comunidade; Função Social; Princípios;

Missão e Objetivos;

Fundamentos Teóricos Metodológicos; Organização do trabalho pedagógico da
escola; Estratégias de avaliação; organização curricular e o plano de ação para
implementação do projeto político pedagógico.
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Dados da Mantenedora
Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Endereço: Anexo do Palácio do Buriti 9º andar - - Brasília – DF
Telefone: (61) 3901-3151
E- mail – se@se.df.gov.br
Data da Fundação: 17/07/1960 (antiga FEDF: Fundação Educacional do Distrito
Federal)
Dados da instituição Educacional
Nome: Centro de Educação Infantil 01 do Gama
Endereço: Quadra 09 Área Especial Setor Sul – Gama- DF CEP: 72410-520
Telefone: (61) 3901-8127
E- mail: cei01.cregama@gmail.com
Data da Inauguração: 15 de agosto de 2000
Turno de funcionamento: Matutino e Vespertino
Nível de Ensino Ofertado: Educação Infantil
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Atos de Regulação da Instituição Educacional
Resolução nº 6.909 de 25/07/2000
Processo 082.006.358/2000
Portaria 03 de 12/01/2004
Equipe Gestora
Diretora: Angélica Matos de Souza
Vice-diretora: Marcia Janaína Silva Maciel
Chefe de Secretaria: Suzy Maria Garcia Cruzeiro
Supervisora Administrativa: Cláudia Dias Braga
Coordenação
Andréa Alves Silva Moraes
Rosilene Gomes da Silva
Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem
Daniele Silva Araújo Freitas
Serviço de Orientação Educacional
Janete Paula Siqueira de Sousa
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HISTÓRICO
Diante da inexistência de escola pública que atendesse à faixa etária de 04 e
05 anos e das várias reivindicações da comunidade local, o Centro de Educação
Infantil 01 do Gama foi inaugurado e entregue a comunidade no dia 15/08/2000, pelo
Governador Joaquim Domingos Roriz e a Secretária de Estado de Educação
professora Eurides Brito; foram nomeadas as professoras Maria Ferreira de Souza e
Elisabete de Oliveira Pozzatti, como diretora e vice-diretora respectivamente. As
atividades pedagógicas da escola se iniciaram neste dia com 186 alunos oriundos
da Escola Classe 17 do Gama e da Escola Classe 09, com 07 professores, sendo
duas turmas no matutino e cinco no vespertino.
Tudo começou com muita dificuldade, pois a escola não constava no
planejamento orçamentário, por isso não recebeu as verbas de 2000. Como também
os gêneros alimentícios. Foi necessário recorrer a várias escolas do Gama no
sentido de providenciar as condições para o funcionamento da escola.
Em 2001, o ano letivo iniciou em 05 de março com 537 alunos.
Nos anos de 2000/ 2001 a equipe pedagógica logo sentiu a necessidade da
escola criar uma identidade própria e estabelecer um vínculo maior com a
comunidade e entre os próprios alunos, já que esta atendia crianças de quase todo o
Gama (Setor Norte, Oeste, Leste, Sul e Zona Rural) para tanto foram criados dois
grandes projetos o primeiro “Amigos para Sempre” voltado para o fortalecimento dos
vínculos afetivos dentro da própria escola. E o segundo “Projeto Reciclagem:
Consciência Ambiental – Conhecer para valorizar” que envolvia a participação direta
da comunidade escolar em diversas etapas do projeto. E ainda um terceiro
subprojeto “Brincando que se aprende” que aproveitando as sucatas recolhidas no
projeto principal para desenvolver atividades ligadas a letramento, ciências,
alimentação saudável, higiene e matemática.
Em janeiro de 2002, mudou de diretora assumindo a professora Cláudia de
Oliveira M. Rodrigues, o ano letivo iniciou em 05 de março com 518 alunos. Tivemos
a continuidade dos Projetos iniciados no ano anterior, sendo que este ano o Projeto
de Reciclagem e subprojeto “É brincando que se aprende” foram classificados em 3º
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e 4º lugar no concurso realizado pela Secretaria de Estado de Educação envolvendo
todas as escolas de Educação Infantil do Distrito Federal. Foi realizada neste ano a
1ª Mostra de Arte do CEI 01 do Gama.
Em janeiro de 2003, nova composição de direção, assumindo as professoras
Elisabete de Oliveira Pozzatti e a professora Edinêz Rodrigues de Oliveira Duarte
para diretora e vice-diretora respectivamente, o ano letivo iniciou em 24 de fevereiro
com 528 alunos. Em 2003 foi construído o PPP da escola, onde se procurou
desenvolver com as crianças uma proposta pedagógica mais voltada para a
construção do autoconhecimento pelas crianças.
Em 2004, o ano letivo iniciou em 12 de fevereiro com 560 alunos. Tendo
como novidade a implementação da equipe psicopedagógica com a pedagoga
Vanira de Oliveira Viana e a psicóloga Márcia Denise M. de Oliveira.
Em 2005 iniciou o ano letivo dia 14 de fevereiro com 552 alunos. Neste ano
tivemos o Projeto Horta e a 1ª Noite do Pijama com os formandos.
Em 2006 o ano letivo iniciou aos vinte dias de fevereiro com 488 alunos. Dia
treze de junho assumiu a direção os professores Jones Revson Santos Sales e
Lúcia Helena Alves Dutra, para diretor e vice-diretora respectivamente. O trabalho
pedagógico foi desenvolvido com a perspectiva de valorização da diversidade
étnico-cultural e o meio ambiente, com temas geradores e miniprojetos. Também se
deu ênfase a atividades extraclasse como excursões.
Em 2007 o ano letivo iniciou no dia dez de fevereiro com 497 alunos, com a
mesma direção. No ano de 2007 o grande marco do nosso trabalho, com certeza, foi
a 7ª Mostra de Arte, onde estudamos a Semana de Arte Moderna de 1922, que teve
sua culminância com releitura dos quadros de Tarsila do Amaral e apresentações
musicais do cancioneiro da época.
Em 2008 o ano letivo iniciou dia 11 de fevereiro com 357 alunos, apenas com
primeiro e segundo período, amparado pelo regimento escolar artigo 49, artigo 50
inciso II, no qual os alunos com idade de 06 anos passariam a integrar o Ensino
Fundamental. Os alunos desta Instituição de Ensino com esta idade foram
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encaminhados para as escolas da vizinhança de Ensino Fundamental. Em janeiro do
corrente ano, assumiram a direção as professoras Neura Maria da Silva e Ticienne
Peres da Silva Gomes, com os cargos de diretora e vice-diretora respectivamente.
Compondo a Equipe Gestora: Ramiro Oliveira Falcão Júnior - supervisor
pedagógico, Joaquim Souza Júnior – supervisor administrativo e Suzy Maria Garcia
Cruzeiro – chefe de secretaria, uma vez que no momento vivenciamos a Gestão
Compartilhada. Neste ano, a orientadora Elzarina Pamplona completou a
composição da Equipe Psicopedagógica. Passou a funcionar nesta Unidade de
Ensino uma sala de recurso com a professora Lúcia Helena Alves Dutra. Em 2008
durante todo ano letivo foi trabalhado o projeto “Animais” onde se explorou hábitos e
características de alguns animais procurando valorizar a nossa biodiversidade,
culminando com a festa de encerramento a Arca de Noé.
Em 2009 o ano letivo iniciou dia 09 de fevereiro com 342 alunos, com turmas
de primeiro e segundo períodos. No mês de janeiro do corrente ano, assumiram a
direção, após vencerem as eleições em 2008 desta Instituição de Ensino as
professoras Neura Maria da Silva para o cargo de diretora e Ticienne Peres da Silva
Gomes para o cargo de vice-diretora. Compondo a equipe Gestora: Ramiro Oliveira
Falcão Junior- supervisor administrativo, Rísia Silva Toledo Alberto- supervisora
pedagógica e Suzy Maria Garcia Cruzeiro- chefe de secretaria. A escola passou a
funcionar com o Serviço de Orientação Educacional com a orientadora Márcia
Janaina Silva Maciel. No ano de 2009 o momento mais especial, sem dúvida, foi a
festa típica Africanidades, onde procuramos valorizar a cultura afro-brasileira em
todos os seus aspectos (artes, dança, música, alimentos e contribuições gerais para
a constituição do povo brasileiro)
Em 2010 o ano letivo iniciou no dia 10 de fevereiro com 335 alunos, mesma
direção, sendo que em novembro Odair de Jesus Nascimento assumiu a supervisão
administrativa. No ano de 2010 se desenvolveu com as turmas o projeto de culinária:
“Mãozinhas Mágicas” foram momentos literalmente deliciosos.
Em 2011 iniciou o ano letivo dia 10 de fevereiro com 287 alunos, com a
mesma direção, sendo que a professora Mariana Nery Caetano assumiu a
supervisão pedagógica. Em maio de 2011 assumiram a direção as professoras Lúcia
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Helena Alves Dutra como diretora, Rísia Silva Toledo Alberto como vice-diretora.
Compondo a equipe assumiu a supervisão pedagógica a professora Angélica Matos
de Souza, supervisão administrativa Odair de Jesus Nascimento e chefe de
secretaria Suzy Maria Garcia Cruzeiro. Em 2011 o trabalho pedagógico privilegiou a
linguagem poética – Brincando com Poesia – onde a equipe docente pode
desenvolver um trabalho de letramento com as crianças usando autores do nosso
repertório literário. Em 2011 a Festa da Família teve como tema: “Minha família é
assim... E a sua?!. A Festa Típica teve como tema: Diversidade no Cerrado. Neste
ano também participamos do Desfile em comemoração ao aniversário do Gama.
Em 2012 o ano letivo começou no dia 08 de fevereiro com 312 alunos,
com a mesma direção, foi extinto um cargo de supervisão. A equipe permaneceu
com a cargo de supervisão pedagógica. A Educação Infantil do Distrito Federal neste
ano teve um calendário letivo diferenciado com 4 dias destinados à formação dos
profissionais da educação infantil e 2 dois de reunião com os pais ou responsáveis.
O fato mais significativo em 2012 foi que, além das crianças de 4 e 5 anos,
atendemos também crianças de 3 anos em duas turmas de maternal II, uma no
matutino e outra no vespertino. A Festa da Família teve como tema: “Família é...” e o
tema da Festa Típica foi: “CEI Gonzaguear” em homenagem ao centenário de Luiz
Gonzaga. A Formatura/ Encerramento do 2º Período teve como tema: “Eu canto,
conto e encanto”.
O ano letivo de 2013 iniciou no dia 14 de fevereiro com 355 alunos
atendendo alunos de 3, 4 e 5 anos. No ano de 2013 tivemos 2 turmas de maternal
no turno matutino e 1 no turno vespertino. O ano letivo iniciou com a mesma equipe
gestora (diretora: Lúcia Helena, vice-diretora: Rísia, supervisora: Angélica e chefe de
secretaria: Suzy), mas no mês de julho por motivos de saúde a professora Rísia se
afastou do cargo de vice-diretora. A professora Angélica assumiu o cargo de vicediretora e a professora Lívia Fernanda Ferreira de Brito Câmara assumiu o cargo de
supervisora. Neste ano também aconteceu a eleição para Direção para a gestão
democrática dos anos 2014/2016. Em nossa escola só uma chapa se candidatou. As
candidatas foram as seguintes: à diretora – Lúcia Helena Alves Dutra e à vicediretora Angélica Matos de Souza. A eleição ocorreu tranquilamente e as candidatas
foram eleitas. A Festa da Família teve como tema: “Minha Família é o Bicho”. Em
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2013 retomamos o trabalho da Mostra de Arte com releitura de obras de artes
homenageando Romero Britto em uma grande exposição dos trabalhos dos alunos
de 3 a 5 anos. A Formatura/ Encerramento do 2º Período 2013 teve como tema: “O
mundo colorido da Criança”.
O ano de 2014 iniciou no dia 05 de fevereiro com 362 alunos e este ano só
atendendo alunos de 4 e 5 anos, 1º e 2º período. Assumiu a direção a professora
Lúcia Helena Alves Dutra e a vice-direção a professora Angélica Matos de Souza.
Fazem parte da equipe ainda a Supervisora Cláudia Dias Braga e a Chefe de
Secretaria Suzy Maria Garcia Cruzeiro. A Festa da Família teve como tema: “Minha
Família é show de bola”. A Mostra de Arte aconteceu com releituras dos Quadrões
da Turma da Mônica de Maurício de Souza. A Formatura/ Encerramento do 2º
Período teve como tema: “Doce mundo da criança”
O ano letivo de 2015 iniciou no dia 02 de março com 322 alunos e a mesma
Equipe Gestora do ano anterior. Segundo o Calendário Escolar o início do ano letivo
estava previsto para o dia 23 de fevereiro, mas por motivo de paralisação dos
professores não houve aula. O dia 02 de março constituiu o primeiro Dia Letivo
Temático com a comunidade escolar, neste dia foi apresentado a todos pela equipe
gestora o Projeto Político Pedagógico em vigência e esclarecido aos responsáveis
pelas crianças os objetivos gerais do trabalho com a Educação Infantil. A Festa da
Família teve como tema: “Família: uma mensagem de amor” e na Festa Típica
comemoramos os 15 anos da nossa escola. Tivemos um momento cultural com o
teatro musical: “O mito do calango voador” com o grupo teatral Seu Estrelo e o Fuá
do Terreiro. A Formatura/ Encerramento do 2º Período teve como tema: “Doce
mundo de Criança”.
Em 2016 o ano letivo começou no dia 29 de fevereiro com 307 alunos e a
mesma Equipe Gestora: diretora professora Lúcia Helena Alves Dutra, vice-diretora
professora Angélica Matos de Souza. Fazem parte da equipe ainda a Supervisora
Cláudia Dias Braga e a Chefe de Secretaria Suzy Maria Garcia Cruzeiro. Iniciamos o
ano letivo com 11 turmas no matutino e 11 turmas no vespertino. No ano de 2016 a
equipe de apoio à aprendizagem do CEI 01 foi formada pela pedagoga Maria de
Lourdes da Silva Neiva e pela psicóloga Elaine Vieira Caldeira e o Serviço de
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Orientação Educacional pela orientadora Márcia Janaina Silva Maciel e a Sala de
recursos contou com as professoras Claudia de Oliveira Martins e Luciana Murivaldo
do Nascimento. A escola participou de um importante movimento coletivo organizado
pela Coordenação Regional de Ensino do Gama – MIOG – Movimento Infantil Ocupe
o Gama, que integrou a 4ª Plenarinha - A cidade e o campo que as crianças querem,
como ações desenvolvidas na escola realizamos olímpiadas e paraolimpíadas na
quadra próxima à escola, caminhada ao redor da escola e exposição dos trabalhos
dos alunos no shopping do Gama. A Festa da Família teve como tema: “Família
unida é campeã” e o tema da Festa Típica foi: “Ritmos do Brasil”. Tivemos a Mostra
de Arte com releituras das obras de Vick Muniz e no mesmo dia da exposição das
obras dos estudantes tivemos a inauguração da “Casinha”. A Formatura/
Encerramento do 2º Período teve como tema: “Hoje o astro sou eu”.
O ano letivo de 2017 começou no dia 10 de fevereiro com 312 alunos com a
equipe gestora eleita no ano anterior para a gestão de 2017/2019 formada pela
professora Lúcia Helena Alves Dutra, vice-diretora a professora Angélica Matos de
Souza. O dia 10 de fevereiro constituiu o primeiro Dia Letivo Temático com a
comunidade escolar, neste dia foi apresentado a todos pela equipe gestora o Projeto
Político Pedagógico em vigência e esclarecido aos responsáveis pelas crianças os
objetivos gerais do trabalho com a Educação Infantil. Iniciamos o ano letivo com 11
turmas no matutino e 11 turmas no vespertino. O Centro de Educação Infantil 01 do
Gama possui uma equipe de apoio à aprendizagem formada pela pedagoga Daniele
Silva Araújo Freitas e pela psicóloga Elaine Vieira Caldeira. Possui também o
Serviço de Orientação Educacional com a orientadora Márcia Janaína Silva Maciel e
uma Sala de Recursos com as professoras Claudia de Oliveira Martins e Luciana
Murivaldo Nascimento. Neste ano o tema da Plenarinha foi: “A criança na natureza”,
durante o ano letivo foram vivenciadas diversas atividades com as crianças que
envolveram o cerrado (fauna e flora) e nossa escola foi convidada para representar a
CRE Gama na Plenarinha Distrital que foi realizada no Jardim Botânico de Brasília.
A Festa da Família teve como tema: “Família e Água: Fontes de Vida” e o tema da
Festa Típica foi: “Sons do Cerrado”. Esse ano a literatura foi a motivação para a
Mostra de artes e os artistas escolhidos foram: Tino Freitas e Ivan Zigg. O CEI 01 do
Gama juntamente com outras escolas do Gama e do DF foi convidado para
participar da 2ª Jornada Literária evento que tem o propósito de vincular leitores,
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livros escritores pela leitura engajada, apaixonada e crítica. E por meio desse convite
o livro “Quem quer brincar comigo? Tocou a nossa campainha, invadiu as nossas
salas de aula e fez um monte de arte. A Formatura/ Encerramento do 2º Período
teve como tema: “O CEI e eu uma amizade que nasceu”
O ano letivo de 2018 começou no dia 15 de fevereiro com 305 alunos com a
equipe gestora eleita no ano de 2016 para a gestão de 2017/2019 formada pela
professora Lúcia Helena Alves Dutra, vice-diretora a professora Angélica Matos de
Souza. Iniciamos o ano letivo com 11 turmas no matutino e 11 turmas no vespertino.
O Centro de Educação Infantil 01 do Gama possui uma equipe de apoio à
aprendizagem formada pela pedagoga Daniele Silva Araújo Freitas, que este ano se
encontra de licença maternidade e não foi substituída, e pela psicóloga Elaine Vieira
Caldeira. Possui também o Serviço de Orientação Educacional com a orientadora
Márcia Janaína Silva Maciel e uma Sala de Recursos com a professora Claudia de
Oliveira Martins. A Festa da Família teve como tema: “Escola e Família de mãos
dadas pelos direitos das crianças”. Neste ano o tema da VI Plenarinha da Educação
Infantil foi: Universo do Brincar durante todo o ano letivo esse tema perpassou as
atividades desenvolvidas e também foi o tema da Festa Típica. Aproveitando ainda
o tema Universo do Brincar o artista escolhido para as releituras na Mostra de Arte
foi IVAN CRUZ E SUAS OBRAS "Brincadeiras de Criança. Em 2018 a nossa escola
também participou do processo de reelaboração do Currículo em Movimento do
Distrito Federal – Educação Infantil. A turma de 1º Período da Professora Andréa
Moraes Alves foi ouvida e colaborou com as ilustrações da 2ª Edição do Currículo
em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil. A Formatura/ Encerramento
do 2º Período teve como tema: “A Magia do mundo da criança”.
O ano letivo de 2019 começou no dia 11 de fevereiro. Iniciamos o ano letivo
com 11 turmas no matutino e 11 turmas no vespertino. Além das crianças pequenas
de 4 e 5 anos também atendemos crianças bem pequenas de 3 anos em duas
turmas de Maternal II, uma no turno matutino e outra no turno vespertino. Esse ano
começou com uma alteração na composição da Equipe Gestora em virtude da
aposentadoria da Professora Lúcia Helena Alves Dutra no mês de janeiro. Por
indicação do Conselho Escolar a Professora Angélica Matos de Souza assumiu a
Direção e a Orientadora Educacional Marcia Janaína Silva Maciel assumiu a vice12

direção. Continuaram fazendo parte da equipe gestora a Supervisora Cláudia Dias
Braga e a Chefe de Secretaria Suzy Maria Garcia Cruzeiro. O Centro de Educação
Infantil 01 do Gama possui uma equipe de apoio à aprendizagem formada pela
pedagoga Daniele Silva Araújo Freitas e pela psicóloga Elaine Vieira Caldeira.
Possui também uma Sala de Recursos com a professora Claudia de Oliveira
Martins. Neste ano o tema da VII Plenarinha da Educação Infantil foi: Brincando e
Encantando com Histórias durante todo o ano letivo esse tema perpassou as
atividades desenvolvidas. A Festa da Família teve como tema: “Minha Família,
Minha História”. A Festa Típica teve como tema a Plenarinha 2019: “Brincando e
Encantando com as Histórias do Brasil.

Esse ano a literatura também foi s

motivação para a arte. O planejamento esse ano desenvolveu dois temas em
conjunto, a valorização da diversidade cultural, destacando manifestações artísticas
e culturais; além de promover momentos de criação a partir da audição de histórias
relacionadas ao tema Consciência Negra. A Formatura/ Encerramento do 2º Período
teve como tema: “CEI Brincar e Encantar com as histórias de Criança”.
O ano letivo de 2020 começou no dia 10 de fevereiro de 2020. Iniciamos o
ano letivo com 11 turmas no matutino e 11 turmas no vespertino. A equipe gestora
eleita em 2019 para a gestão de 2020/2021 foi a professora Angélica Matos de
Souza que continuou na Direção e a Orientadora Educacional Marcia Janaína Silva
Maciel que continuou na vice-direção. Continuaram fazendo parte da equipe gestora
a Supervisora Cláudia Dias Braga e a Chefe de Secretaria Suzy Maria Garcia
Cruzeiro. O Centro de Educação Infantil 01 do Gama possui uma equipe de apoio à
aprendizagem formada pela pedagoga Daniele Silva Araújo Freitas. Possui também
o Serviço de Orientação Educacional com a orientadora Janete Paula Siqueira de
Sousa. E ainda uma Sala de Recursos com a professora Claudia de Oliveira Martins.
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICA
O Centro de Educação Infantil 01 do Gama é composto por:
❖ 10 salas de aula, sendo uma sala dividida com divisórias.
❖ 01 sala de professores;
❖ 05 banheiros (com vasos e pias adequados para as crianças);
❖ 01 banheiro adaptado para pessoas com deficiência.
❖ 01 brinquedoteca;
❖ 01 sala de leitura;
❖ 01 pátio coberto e 01 descoberto;
❖ 01 parque com areia e cercado;
❖ 01 área gramada, com casinha de boneca, pista para carrinho e campinho
com golzinhos.
❖ 01 estacionamento;
❖ 01 área de serviço;
❖ 04 banheiros para funcionários;
❖ 01 cantina;
❖ 03 depósitos (limpeza, pedagógico e gêneros);
❖ 01 copa;
❖ 01 vestiário;
❖ 01 direção;
❖ 01 secretaria;
❖ 01 sala de arquivo passivo e informática da secretaria
❖ 01 sala de Recursos
❖ 01 sala do Serviço de Orientação Educacional
❖ 01 entrada para comunidade;
❖ 01 entrada para funcionários (estacionamento).
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O Centro de Educação Infantil 01 do Gama foi pensado para atender as
necessidades de acessibilidade de todos. Dispomos de rampa na entrada para
cadeirantes, portas amplas, piso interno e externo totalmente plano o que facilita o
acesso de cadeirantes ou qualquer um com problemas de mobilidade, também
temos um banheiro para deficientes adaptado.
As salas de aula têm entradas com acesso para o pátio interno e externo com
ampla ventilação e banheiros internos em 6 do total das 10 salas. Todas têm balcões
de granito com armários embutidos, quadro branco, quadro magnético e mural para
exposição das atividades das crianças. O antigo refeitório, em desuso, foi adaptado
para uma sala de psicomotricidades, dispondo de material apropriado para tal.
O espaço físico, projetado especificamente para a Educação Infantil, oferece
segurança, com vasos sanitários e pias adequadas à altura das crianças. Em 2014
recebemos mobiliário novo e próprio para a Educação Infantil. Em 2016 no espaço
com gramado atrás das salas 01 a 06 foi construído uma casinha de bonecas, uma
pista para carrinhos e um campinho com golzinhos com recursos angariados nas
festas promovidas no ano de 2015 e 2016. No início de 2018, foi feita a pintura
interna das salas de aula, dependências e das ferragens e a colocação de portas de
MDF nos balcões das salas de aula. Em 2019 foi colocado revestimento de cerâmica
nas paredes em cima dos balcões das salas de aula. E o muro externo também foi
pintado com o nome da escola.
Embora ainda identifiquemos muitas coisas que precisam ser feitas para
melhorar o nosso espaço, consideramos que esta Unidade de Ensino pode ser como
um bom modelo para o início de um projeto de espaço físico adequado à Educação
Infantil.
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
• Clientela
Trata-se de uma Unidade Pública de Ensino do Distrito Federal e localizada
na Área Especial Quadra 09 do Setor Sul do Gama. Atende o 1º Ciclo da Educação
Básica - Educação Infantil com crianças pequenas de 04 e 05 anos, com 10 turmas
de 1° período sendo 7 de integração inversa, dessas 7 turmas 3 atendem estudantes
com transtorno do espectro autista, 1 atende estudantes com deficiência intelectual,
2 atendem estudantes deficiência física e 1 atende estudantes com deficiência
auditiva e as outras 3 turmas são regulares. Temos 8 turmas de 2° período sendo 4
de integração inversa, dessas 4 turmas 3 atendem estudantes com transtorno do
espectro autista, 1 atende estudante com deficiência intelectual e

as outras 4

turmas são regulares. Ainda temos 4 turmas de Classe Especial que atendem
estudantes com transtorno do espectro autista.
Os estudantes são oriundos, em sua maioria, da comunidade local; há
também crianças da zona rural próxima do setor sul; e em alguns casos, de outros
setores desta Região Administrativa e do entorno do Distrito Federal como Boa
Vista, Novo Gama, Lago Azul, Valparaíso. As atividades culturais são quase
inexistentes e as poucas que acontecem são promovidas pela escola e por igrejas
locais.
Outros órgãos públicos também atuam na comunidade, a saber: posto de
saúde, batalhão da polícia militar, conselho tutelar, grupo saúde em casa.
A grande maioria dos estudantes que frequentam as turmas de 1º Período já
estudaram em creches conveniadas com a Secretaria de Educação e a outra parte é
oriunda do lar, nunca estudou. Já as turmas de 2º período algumas são formadas
por estudantes oriundos do 1º período dessa unidade de ensino e outras com
estudantes que nunca estudaram ou que são provenientes de outras escolas
públicas do DF, de escolas particulares e de outras unidades da federação.
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O Centro de Educação Infantil 01 do Gama é bem conhecido e respeitado
pelo trabalho desenvolvido com Educação Infantil na comunidade. Muitos dos atuais
estudantes já tiveram irmão, primo ou algum parente que estudou na escola.
O Centro de Educação Infantil 01 do Gama é reconhecido dentro da
comunidade como um centro de excelência no trabalho de inclusão escolar do
estudante com Deficiência, reconhecendo que a inclusão deste estudante não está
isenta de problemas. As ações pedagógicas da escola voltadas para os estudantes
com deficiência são constantemente avaliadas e ressignificadas de acordo com as
necessidades coletivas e/ou individuais, mantendo um currículo comum para todos
os alunos, mas ao mesmo tempo fazendo neste currículo ajustes e adequações
necessárias para o atendimento individualizado. Para Vygotsky a deficiência por si
só não pode ser encarada como fator dificultador ou causador de limitações ao
desenvolvimento do aluno com deficiência. Serão às oportunidades positivas
(atividades pedagógicas, interação social, atendimento individualizado e respeito às
limitações e potencialidades deste) que determinarão o sucesso deste aluno.
Vygotsky (2008)
As famílias estão presentes na escola. As reuniões de pais têm em média
70% de frequência. E a participação em festas e eventos promovidos pela escola é
excelente. Entretanto, temos ainda um pequeno grupo que não demonstra interesse
em acompanhar a vida escolar de seus filhos.
Ao redor da escola existe uma quadra de esporte que está em péssimo
estado de conservação e uma praça que serve de ponto de encontro para vândalos
e do outro lado há um setor de igrejas e mais distante um pequeno comércio.
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FUNÇÃO SOCIAL
O Centro de Educação Infantil 01 do Gama tem como função social ser um
espaço coletivo e educativo de promoção de interações sociais, históricas e culturais
que colaborem para o processo de humanização dos sujeitos que o frequentam.
O trabalho desenvolvido tem como eixo norteador as orientações da
Secretária do Estado de Educação para a Educação Infantil, o Currículo em
Movimento implantado em 2014 e sua 2ª Edição publicada em 2018 em consonância
coma a Base Nacional Comum Curricular (2017), Referenciais Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (2009) e Publicações do MEC que são
direcionadas a esta etapa da Educação Básica
Concebemos as crianças como sujeitos históricos, ativos, plurais, diversos,
inseridos em contextos culturais que lhes possibilitam agir, pensar e modificar o
mundo.

Nessa perspectiva o CEI 01 entende que convivemos com diversas

infâncias.
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
A função básica da Educação Infantil está voltada para o brincar, cuidar,
educar e interagir. As crianças têm muito que aprender. Suas aprendizagens devem
se apoiar nos direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se
conhecer. Todos eles emergem dos princípios éticos, políticos e estéticos expressos
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010)
Princípios éticos – referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes
culturas, identidades e singularidades.
➔ ampliação das possibilidades de aprendizado e de compreensão de
mundo e de si próprio;
➔ construção de atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a
autoestima e os vínculos afetivos;
➔ combate aos preconceitos, discriminações negativas e bullying;
➔ conquista da independência, inclusive nos cuidados pessoais diários;
➔ aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos
culturais;
➔ aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida humana, a
liberdade e a integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as
pessoas, a igualdade entre homens e mulheres, assim como a
solidariedade a grupos vulneráveis política e economicamente;
➔ respeito à diversidade religiosa e cultural e combate a toda forma de
racismo, machismo, sexismo e homofobia;
➔ respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a
preservação dos recursos naturais;
➔ cuidado com os bens materiais e patrimônio histórico-cultural.
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❖ Princípios políticos – referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o
exercício da criticidade e do respeito à democracia. Dessa forma, a instituição
deve proporcionar-lhe:
➔ formação participativa e crítica;
➔ contextos

que

lhe

permitam

expressar

sentimentos,

ideias,

questionamentos;
➔ situações em que aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a
opinião dos outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma
ideia, um conflito;
➔ experiências bem-sucedidas de aprendizagens e oportunidades para o
alcance de aquisições afetivas e cognitivas;
➔ ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se expressar,
comunicar e criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver,
brincar e trabalhar em grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os
problemas e conflitos que se apresentam às mais diferentes idades.
❖ Princípios estéticos – referem-se à valorização da sensibilidade, da
criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e
culturais.
O envolvimento da criança com as manifestações artísticas oportuniza lhe o
desenvolvimento da imaginação, de habilidades criativas, da curiosidade e da
capacidade de expressão nas múltiplas linguagens (gestual, corporal, plástica,
verbal, musical, escrita e midiática, entre outras), a partir de estímulos sensoriais e
pela leitura e releitura, criação e recriação, apropriando-se de muitos saberes. Para
isso, é necessário que haja:
➔ valorização do ato criador das crianças, garantindo-lhes a participação
em experiências diversificadas;
➔ organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que
desafiem o que já sabem sem ameaçar sua autoestima nem promover
competitividade;
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➔ possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que
circulam em nossa sociedade, selecionados pelo seu valor formativo em
relação

aos

objetivos

definidos

pela

proposta

pedagógica

em

desenvolvimento;
➔ oportunidade de apreciação de suas próprias produções e a exposição a
adultos e outras crianças.
Ressalte-se que esses princípios também devem guiar as relações dos
adultos (profissionais e famílias) para que lhes sejam dados suportes na
consolidação da Educação Infantil. (BRASIL, 2014)
Esses princípios engendram os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de
acordo com a BNCC (BRASIL, 2017):
1. Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, relacionando-se e
partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes linguagens, ampliar o
conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em relação à natureza, à
cultura e às diferenças entre as pessoas;
2. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos,
com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso
a produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências
emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais;
3. Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da
gestão da instituição que oferta Educação Infantil quanto das atividades da vida
cotidiana: escolha das brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do
desenvolvimento das diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos e do
posicionamento próprio;
4. Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações,
relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na instituição de
Educação Infantil e fora dela, ampliando seus saberes, linguagens e conhecimentos;
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5. Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, criativo e
sensível,

suas

necessidades,

emoções,

sentimentos,

dúvidas,

hipóteses,

descobertas, opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos elaborados a
partir de diferentes experiências que envolvam a produção de linguagens e a fruição
das artes nas suas diversas manifestações;
6. Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural, ao construir
uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas
experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na
instituição de Educação Infantil.
O cuidar na educação infantil envolve toda a complexidade do processo de
crescimento o desenvolvimento humano e, particularmente, na infância exige que
sejam observadas todas as dimensões que integram esse sujeito – biológica,
emocional, cognitiva e sociocultural – o que oportuniza a criança a apropriação das
atitudes e procedimentos ligados ao cuidado que estão presentes no seu entorno.
Os cuidados implementados nas práticas pedagógicas do CEI 01 integram
ações educativas que visam à independência da criança. Assim, ao interagir com o
seu professor, a criança pode vivenciar e aprender que as pessoas cuidam, de
diferentes formas, umas das outras e não apenas por dependência ou necessidade
derivada de uma incapacidade etária ou de desenvolvimento, mas por se
preocuparem

umas com as outras. Situações do cotidiano escolar na educação

infantil quando planejadas com esses objetivos permitem a criança vivenciar um
processo, um modo privilegiado de interação cultural. (OLIVEIRA, Z. R. e
colaboradores, 2012)
Com esta compreensão todas as ações planejadas envolvem o cuidar e o
educar e interagir e os princípios éticos, políticos e estéticos que regem a nossa
prática.
O Centro de Educação Infantil 01 do Gama reconhece em sua prática
educativa envolve muito mais do que introduzir a criança no mundo das letras e dos
números. Tendo como guia para reflexão sobre planejamento pedagógico o
documento das Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil e o Currículo em
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Movimento. Procura integrar em suas atividades gerais os princípios éticos da
autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao
meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades.
Lembrando também que as práticas educativas não são oferecidas sem
qualquer critério ou de modo solto. Estas se alinham ao projeto pedagógico
previamente construído no início de cada ano com a colaboração da equipe gestora,
coordenadores e corpo docente.
O desenvolvimento social/ interação da criança é reconhecido como vital para
o desenvolvimento de outras aprendizagens. Para tanto os jogos, as atividades
livres, as brincadeiras estruturadas, as artes e qualquer situação que permita a
ampla interação da criança com outras crianças e com os adultos com quem conviva
contribuirão para o desenvolvimento dos aspectos físicos, sociais, motores,
cognitivos e emocionais. São conteúdos naturais que motivam a criança a cooperar,
construir novas regras e com isso se tornar coparticipante na construção da cultura,
tanto dentro do ambiente escolar quanto na comunidade em que está inserida.
A psicologia Histórico-Cultural ao explanar a respeito das interações sociais
da criança defende a atividade criativa e emancipadora (ludicidade e a afetividade)
como formas mais apropriadas dessa alcançar o seu desenvolvimento pleno e de se
construir como sujeito histórico.
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MISSÃO E OBJETIVOS
• Missão
- O CEI 01 do Gama tem como missão promover o desenvolvimento integral
da criança, de 4 a 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e
social; visando uma educação pública de qualidade em um ambiente
participativo, criativo e de respeito ao próximo, complementando a ação da
família e da comunidade.
•

Objetivo Geral
- Contribuir para o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança
nos aspectos: psicomotor, psicossocial, linguístico, estético, ético, cultural e
humano.

•

Objetivos Específicos:
-Propiciar situações de interação da comunidade local no ambiente escolar;
- Assegurar ações de fortalecimento para ampliação da educação inclusiva de
modo assegurar a igualdade de condições e permanência com êxito dos
alunos com deficiência e transtornos.
- Proporcionar ao educando situações variadas que possibilitem a este
apreender, por meio de jogos, brincadeiras, artes e vivências práticas o
processo de construção do autoconhecimento ligado ao desenvolvimento do
letramento,
sociocultural,

raciocínio

lógico-matemático,

preservação

do

compreensão

meio-ambiente

do

seu

autoconstrução

da

meio
sua

identidade e socialização.
- Captar recurso tanto humano quanto financeiro e materiais que viabilizem os
projetos pedagógicos desta Instituição.
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FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
Em consonância com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
esta Unidade de Ensino adota para a construção do seu projeto político pedagógico
e posteriores planejamentos das atividades pedagógicas o Currículo em Movimento
da Educação Básica - Educação Infantil para crianças pequenas de 4 e 5 anos,
centrados no eixo integrador

educar e cuidar, brincar e interagir, juntamente com

os eixos transversais do Currículo da Educação Básica da SEEDF que são
Educação para a Diversidade, Educação para a Cidadania, Educação em e para os
Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade e Currículo da Educação
Especial .
Tendo por base a psicologia histórico-cultural (principal teórico Vygotsky e
seus colaboradores) e a pedagogia histórico-critica (principal articulador Dermeval
Saviani). Essas duas teorias concebem o a educação como forma de humanização e
emancipação do homem.
A pedagogia histórico-crítica postula que “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, 1994,
p.17). Neste sentido assume a defesa do trabalho do professor no processo da
transmissão do saber historicamente acumulado pela humanidade.
Para Vygotsky o professor possui um papel fundamental de mediação para a
aprendizagem do aluno, ele é o parceiro mais experiente que organiza o trabalho
pedagógico, utilizando diferentes estratégias metodológicas que possibilitarão o
avanço do nível de aprendizagem a patamares superiores. O que uma criança é
capaz de fazer hoje com ajuda do outro, amanhã será capaz de realizar sozinha e
com autonomia.
Analisando a realidade sociocultural da comunidade escolar por meio da
escuta sensível elencamos conteúdos que são culturalmente significativos que
sejam apresentados de forma lúdica, prazerosa que privilegie a brincadeira como
forma de aprender e significar o mundo.
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Portanto, os projetos desenvolvidos na escola são planejados considerando o
brincar por meio da formação de conceitos científicos, procurando integrar em suas
atividades gerais os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes
culturas, étnicas, religiosas, às identidades e suas singularidades e da inclusão.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
Conforme considerado nos tópicos acima, os eixos norteadores do trabalho
pedagógico desenvolvido nesta Unidade são: os eixos transversais – educação para
a diversidade; educação para a sustentabilidade e cidadania e educação em e para
os direitos humanos e os eixos integradores educar, cuidar, brincar e interagir. Deste
modo, tanto o planejamento de educação anual, quanto os planejamentos de rotina
realizados pelos coordenadores e corpo docente consideram tantos os eixos quanto
às linguagens e sugestões de trabalho pedagógico apresentados no Currículo em
Movimento. Estando assim organizados:
• Planejamento anual
No início do ano letivo é realizada uma reunião entre a equipe gestora,
coordenadores, corpo docente, demais funcionários e pais de alunos onde é
apresentada a proposta geral de atendimento ao educando e ao mesmo tempo é
oportunizado aos pais e aos alunos participarem da construção do planejamento
anual. Em outro momento de posse das sugestões coletadas a equipe gestora e
corpo docente se reúnem para a efetiva construção do plano pedagógico a ser
desenvolvido durante o ano letivo.
• Metodologia
O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal (SEEDF), um dos norteadores do trabalho pedagógico desenvolvido
nesta Unidade, fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia
Histórico-Cultural. Assim, as atividades desenvolvidas no Centro de Educação
Infantil 01 do Gama (CEI 01) não podem desconsiderar o contexto social, econômico
e cultural de sua comunidade, entendendo que crianças de uma mesma idade
apresentam aprendizagens e desenvolvimentos distintos.
Assim defendemos uma metodologia que proporcione a escuta sensível do outro,
demarcando o lugar em que alunos e professores ensinam, aprendam, modificam
contextos e são modificados por estes. Outra opção metodológica se baseia na
perspectiva de construção que privilegie a formação de conceitos científicos.
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• Datas Comemorativas:
Após discussão do tema entre Equipe Gestora, Coordenadores e Corpo Docente,
considerando a relevância de algumas datas para a formação da cidadania e a
afirmação da identidade do sujeito (criança) optou-se por elencar algumas datas a
serem trabalhadas, respeitando-se neste trabalho a diversidade cultural, religiosa e
étnica da comunidade. Desta forma datas vinculadas a religiosidade ou inócuas para
o trabalho pedagógico foram suprimidas.
O dia das mães e o dia dos pais, dia dos avós passaram a pertencer a um projeto
maior denominado Festa da Família. Nesta festa se trabalha a diversidade familiar,
os diversos papéis inerentes a cada membro da família destacando-se e
valorizando as figuras do pai, da mãe e do cuidador ou responsável pela criança.
As especificidades relacionadas a esse projeto são discutidas no planejamento do
trabalho que culmina com integração da família/ escola e comunidade. Nessa
ocasião o aluno homenageia o membro que ele escolheu com atividades artísticas
e lembrancinhas confeccionadas pela própria criança.
Festejos de cunho religioso como, por exemplo, a Páscoa, a Festa Junina, o Natal
deixaram de ser trabalhadas como datas comemorativas em respeito ao caráter laico
da educação escolar pública, de acordo com a Constituição Federal da República
Federativa do Brasil de 1988, artigo 5º, incisos VI, VII e VII e da Lei de Diretrizes e
Bases, artigo 33. No caso específico da festa junina a escola optou por substituí-la
por um projeto que objetiva valorizar as diversas culturas do nosso país – Festa
Típica.
Outras datas como Descobrimento do Brasil, Dia do Índio, Independência do Brasil
foram absorvidas no planejamento pedagógico como temas transversais.
Letramento: No ano de 2020 o CEI 01 optou por construir o letramento a partir da
diversidade linguística presente no mundo (música, parlendas, textos informativos,
histórias literárias, etc).
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O que é letramento?

Letramento não é um gancho
em que se pendura cada enunciado,
não é treinamento repetitivo
de uma habilidade,
nem um martelo
quebrando blocos de gramática.

Letramento é diversão
é leitura à luz de vela
ou lá fora, à luz do sol.

São notícias sobre o presidente,
o tempo, os artistas da tv
e mesmo Mônica e Cebolinha nos jornais de domingo.

É uma receita de biscoito,
uma lista de compras, recados colados na geladeira,
um bilhete de amor,
telegrama de parabéns e cartas
de velhos amigos.

É viajar para países desconhecidos,
sem deixar sua cama,
é rir e chorar
com personagens, heróis e grandes amigos.

É um atlas do mundo,
sinais de trânsito, caças ao tesouro,
manuais, instruções, guias,
e orientações em bulas de remédios,
para que você não fique perdido.
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Letramento é sobretudo,
um mapa do coração do homem,
uma mapa de quem você é,
e de tudo o que você pode ser.
(Kate M Chong)

Trabalhos Pedagógicos desenvolvidos no CEI 01
➔

Semana de Inserção e Acolhimento: O ingresso da criança na escola nem

sempre acontece com tranquilidade. É comum que algumas crianças se sintam
inseguras em ficar distantes dos pais por um longo período de tempo, por isso, é
necessário que haja uma parceria entre a família e a escola, de modo que o
processo de adaptação ocorra da melhor maneira possível.
O período de adaptação acontece de forma diferenciada, observada a
necessidade de adaptação das crianças.
A nossa escola organizou o trabalho pedagógico promovendo um horário de
acolhida com a ampliação progressiva do tempo de aula.
Também planejamos atividades diversificadas como: brincadeiras de roda,
contação de histórias, uso de brinquedos, massinha, etc.
Orientamos os pais quanto à postura mais adequada para o processo de
adaptação

enviando

bilhetes,

fazendo

orientações

individualizadas

quando

necessário e convidando os pais para participarem de reuniões no início do ano
letivo.
➔

Conta Pra Mim: Implantado desde o ano de 2005. Tem como objetivo

envolver a família no processo de escolarização do estudante e também desenvolver
o gosto pela leitura, bem como trabalhar rotineiramente o brinquedo da imaginação.
Usando a literatura infantil o projeto propõe aos pais a leitura de livros de histórias
para os seus filhos e depois o reconto deste pelos alunos em sala de aula – um
aluno leva para casa no início da semana um livro e o devolve na quinta-feira e
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reconta a história para a turma. Quinzenalmente acontece contação de histórias no
pátio da Unidade de Ensino pela coordenação, professores, crianças. Desenvolvido
durante todo o ano letivo.
➔

Dia da Fruta: Implantado em 2008, tem como objetivo incentivar hábitos

saudáveis de alimentação. Uma vez por semana as crianças são estimuladas a
trazer frutas variadas que serão exploradas em suas propriedades pela professora e
depois compartilhadas em um lanche coletivo. Desenvolvido durante todo o ano
letivo.
➔

Dia do Brinquedo: Implantado por sugestão da SEEDF desde 2008 escolheu

a sexta-feira como dia de valorização dos brinquedos e brincadeiras na Educação
infantil visando incentivar o trabalho pedagógico lúdico. Desenvolvido durante todo o
ano letivo.
➔

Psicomotricidade: Implantado em 2011 é desenvolvido em uma sala,

especialmente, equipada para o trabalho psicomotor e acompanhado pela
professora regente e por uma professora readaptada responsável pela sala.
Desenvolvido durante todo o ano letivo.
➔

Festa da Família: Implantado em 2001 e ocorre no 1º semestre. Tem como

objetivo oferecer à criança conhecer os diversos tipos de família da sociedade e
valorizar a sua própria organização familiar e os membros com quem convive.
➔

Festa Típica: Implantado em 2001, tem por objetivo ampliar o conhecimento

do aluno quanto à cultura do país e valorizá-la em todas as suas representações.
Ocorre entre os meses de agosto ou setembro.
➔

VIII Plenarinha 2020 - “Brincando e Encantando com Histórias”
O objetivo da Plenarinha é promover a escuta atenta, sensível e intencional

às crianças acerca de suas necessidades e interesses e, para que elas possam
anunciar sua visão de educação e de mundo, expressando como compreendem a
realidade que as envolve. Assim, a Plenarinha traz à cena a criança como
protagonista no processo educativo, algo que precisa ser pensado e considerado no
Currículo e na ação pedagógica. (Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação
Infantil 2ª edição - 2018).
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O tema escolhido para a VIII Plenarinha, em 2020, é “Musicalidade das
Infâncias: de lá, de cá, de todo lugar”, com foco na música. Até a data de elaboração
dessa proposta ainda não tínhamos recebido do Guia da Plenarinha 2020
➔

Mostra de Artes: Tem por objetivo valorizar as diversas linguagens artísticas

(teatro, música, dança, literatura, artes plásticas, cinema, etc.) e permitir ao aluno
vivenciar, criar, experimentar, conhecer diversas interferências e suas tendências
artísticas sejam antigas, modernas, contemporâneas, popular, clássica, etc. E sua
culminância resulta na releitura de obras de artistas/artesãos do mundo.
➔

Visita ao Jardim Zoológico: Tem por objetivo observar os seres vivos que

vivem nesse ambiente.
➔

Encerramento do 2º Período: A permanência das crianças na Educação

Infantil é curta e para marcar essa passagem e a transição para o Ensino
fundamental a nossa Instituição de Ensino proporciona um momento de
encerramento dessa fase. As turmas de 2º período por estarem saindo da escola
participam de um dia diferente com brincadeiras e lanche festivo.
➔

Viva a diversidade! Em cumprimento a lei nº 10.639/03 que institui o Ensino

a história Africana e Afro-brasileira
institui

nas escolas e

a lei nº 11645/08 - que

o ensino da cultura africana e indígena nas escolas.

E em consonância

com o currículo em movimento da SEEDF, que define como eixo transversal a
diversidade étnica- racial, cultural, artística, linguística, religiosa, etc.
Propomos explorar, conhecer, respeitar, valorizar a grande contribuição das matrizes
étnicas para formação do povo brasileiro (AFRICANA, INDÍGENA E EUROPEIA), na
perspectiva de construir atitudes de respeito às diversidades, formar identidades,
valorizar, denunciar e superar o racismo e preconceito presentes na sociedade
brasileira e na escola.
As temáticas indígenas e africanas serão exploradas no planejamento diário e sua
culminância na semana da consciência negra, com a participação das famílias, que
apreciarão o trabalho realizado.
➔

Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva

aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (Mês de Março) e Dia
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Nacional

de

Luta

da

Pessoa

com

Deficiência

(Mês

de

Setembro):

Conscientização e sensibilização para a questão da pessoa com deficiência por
meio de histórias, músicas, vivências, dramatizações e palestras.
APM (Associação de Pais e Mestres): A APM – Associação de

➔

Pais e Mestres, é uma entidade legalmente constituída pelas comunidade escolar
sob a forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos, credenciada
com a finalidade de auxiliar na administração da instituição educacional, conforme o
Decreto

GDF

n°

29.200/08.

A existência desta entidade é pré-requisito exigido à instituição educacional que
demonstre necessidade e interesse no recebimento de recursos financeiros obtidos
por meio de repasses governamentais, bem como os provenientes de doações e
eventos.
E a APM atua como Unidade Executora do PDAF - Programa de Descentralização
Administrativa e Financeira.
A Unidade Executora cobra uma taxa voluntária mensal dos alunos. Aqueles que
decidirem não contribuir não serão discriminados ou prejudicados de nenhuma
forma.
Finalidades das APM
(Conforme a Portaria nº 335, de 11 de setembro de 2007, são finalidades da APM)

•

proporcionar aos pais uma forma de participação ativa na escola, em
benefício do desenvolvimento integral dos alunos e do processo educacional;

• auxiliar a administração escolar, nas questões pertinentes ao atendimento das
necessidades da instituição educacional;
• participar das reuniões de planejamento e avaliação das atividades da
instituição educacional;
• captar recursos financeiros para prestar assistência suplementar e/ou
emergencial à instituição educacional;

33

• promover e apoiar atividades socioculturais e lazer à comunidade, visando
ampliar o conceito de instituição escolar, transformando-a em um centro de
integração e desenvolvimento comunitário;
• proporcionar aos pais oportunidades de participação e proximidade com a
instituição educacional na qual seu filho estuda, a fim de assegurar-lhe melhor
desempenho escolar;
• promover a obtenção de recursos financeiros para contribuir com os
educandos, na medida de suas necessidades;
• receber, executar, e prestar contas dos recursos financeiros obtidos por meio
de repasses governamentais, como também os provenientes de doações,
eventos etc.
• participar de festas organizadas pela comunidade em geral, a fim de
promover um maior entrosamento e angariar fundos.
➔

Outras Atividades: Atividades planejadas anualmente e realizadas ao longo

do ano letivo. Excursões (teatro, cinema, etc.) Semana da Criança, Semana da
Pessoa com Deficiência, Semana Distrital da Educação Infantil.
➔

Coordenação Pedagógica: Considerando os eixos do currículo e os campos

de experiência, essa unidade constrói o seu trabalho de forma interdisciplinar. São
consideradas as sugestões de trabalho com esse campos de experiência para cada
período

constantes

no

quadro

organizativo

do

Currículo

em

Movimento.

Quinzenalmente os professores e coordenadores se agrupam de acordo com o
período que atende para definir e planejar as atividades tanto em classe como
extraclasse que se desdobrarão ao longo das semanas. Sendo a quarta-feira
reservada para estudos e discussões coletivas sobre o trabalho pedagógico
desenvolvido na escola além de outros assuntos de interesse do grupo.
➔

Rotina Escolar: O trabalho na Educação Infantil do Distrito Federal é

baseado no Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil que
adota como eixo integrador: Educar e cuidar, brincar e interagir.
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A nova versão do Currículo em movimento propõe um trabalho organizado em
Campos de Experiências permitindo interlocução e dinamismo entre as linguagens
abordadas na primeira edição.
Na 1ª edição do caderno da Educação Infantil deste Currículo, a organização
curricular se dava em sete linguagens, numa alusão à poesia “As cem linguagens da
criança”, de Loris Malaguzzi (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 1999), que aborda o
trabalho desenvolvido em Reggio Emilia – Itália por esses autores. Já nesta edição,
apresenta-se a organização em campos de experiência, entendendo que estes
permitem interlocução e dinamismo entre as referidas linguagens.
Essa organização se coloca como uma tentativa de não fragmentar os
conhecimentos e de considerar a multidimensionalidade das crianças. Espera-se
que os campos de experiência aqui destacados subsidiem a organização curricular
realizada pela instituição de Educação Infantil, contemplando os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento que precisam ser trabalhados no contexto da
Educação Infantil.
A concepção expressa neste Currículo é de que, ao realizar atividades,
desenvolver projetos, vivenciar experiências nos âmbitos de formação pessoal e
social e conhecimento de mundo, e ao adotar as múltiplas linguagens expressas
pelos campos de experiência, a criança tenha o direito a aprender. Desse modo, a
organização curricular por meio dos campos de experiência propicia um novo olhar
em relação à criança e exige considerar que as aprendizagens e o desenvolvimento
sejam propiciados por uma multiplicidade de linguagens. Palavras, gestos,
afetividade, desenho, olhares, enfim tudo que compõe o espaço educativo deve
funcionar como referência de constância e continuidade para a criança, tornando a
instituição que oferta Educação Infantil propícia a abrir caminhos para a descoberta
e para as manifestações infantis.
A partir desse entendimento, a Educação Infantil tem como atribuição instigar
a criança a conhecer o mundo ao valorizar o conhecimento de cada uma em suas
ações/atitudes de organização das ideias para conviver em sociedade. Assim, os
pequenos vão se apropriando das culturas que a humanidade criou ao longo da
história e, por meio das linguagens organizadas por campos de experiências, leem e
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internalizam o mundo ao seu redor, fazendo uso dessas linguagens como
ferramentas para a compreensão do mundo e produção de novos significados. A
necessidade de contemplar as múltiplas linguagens é evidenciada ao se reconhecer
a necessidade de garantir espaço e tempo para interações socioculturais,
brincadeiras atividades expressivas, artísticas, jogos e músicas, jogos, entre outras
atividades, até porque “desde que nascem, as crianças estão mergulhadas em
contextos sociais diversos que lhes apresentam aromas, sons, cores, formas,
texturas, gestos, choros e variadas manifestações culturais e expressivas que, em
profusão, anunciam o mundo”.
As diversas linguagens não são ilhas, conectam-se e complementam-se. Uma
única atividade pode abrigar várias linguagens, ainda que o planejamento eleja
como foco pedagógico apenas uma. O modo de organização das atividades pode
colaborar para que a criança experimente diferentes linguagens, preferencialmente
de maneira articulada, como também viva situações de aprendizagens coletivas e ou
individuais, onde a emergência dos conflitos e dos consensos coexiste como parte
dos processos. (Currículo em Movimento – Educação Infantil páginas 61 e 62)
Nossa proposta estrutura-se didaticamente, a partir das múltiplas práticas
sociais e linguagens inseridas nos 5 Campos de Experiências propostos: 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.
O trabalho pedagógico é desenvolvido com base em uma rotina diária que
compreende os seguintes momentos:
➔ Entrada Coletiva: momento de socialização com músicas infantis e
agrupamento com as outras crianças da escola, professores, direção e
demais funcionários.
➔ Brincadeiras na mesinha: momento de ludicidade onde as crianças
brincam de montar e desmontar, classificar, seriar, criar, compartilhar
brinquedos e manusear materiais diversos.
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➔ Rodinha: neste momento as crianças são estimuladas a cantar,
compartilhar experiências, conhecer manifestações culturais, valorizar a
diversidade, ouvir histórias, compreender a leitura como fonte de
informação,

prazer

e

entretenimento.

Na

rodinha,

também

são

desenvolvidas atividades que estimulam a construção do conhecimento
acerca de diversos eixos, como, por exemplo, marcação do dia no
calendário, quantos somos, como está o tempo, brincadeiras com
crachás contendo os nomes das crianças, jogos dos mais diversos tipos
(visando apresentá-los às crianças para que, depois, possam brincar
sozinhas) e outras.
➔ Hora da atividade: momento em que as crianças usando materiais
diversos sistematizam e registram os conhecimentos que estão sendo
trabalhados em sala de aula.
➔ Higiene e lanche: momento de utilizar o banheiro, lavar as mãos, escovar
os dentes, se alimentar, tudo realizado de forma lúdica e prazerosa
buscando desenvolver hábitos saudáveis.
➔ Vídeo: uma vez por semana as crianças assistem filmes. Algumas vezes
como um momento de entretenimento e outras vezes relacionados às
atividades pedagógicas que estão sendo desenvolvidas em sala de aula.
➔ Parque/ Atividade fora da sala de aula: Na Educação Infantil, o principal
objetivo do trabalho com o movimento e expressão corporal é
proporcionar à criança o conhecimento do próprio corpo, experimentando
as possibilidades que ele oferece. O momento do parque e das
atividades fora da sala é desafiador e prazeroso, pois há brinquedos,
areia, baldinhos e pás, pneus, cordas, bolas, bambolês e tantas
brincadeiras que esses materiais oferecem. O momento do parque e das
atividades fora da sala, também, auxilia no desenvolvimento da
motricidade e da socialização. São atividades acompanhadas pelo
professor que ajuda a resolver os conflitos que surgem nas brincadeiras
quando, porventura, as crianças não forem capazes de solucioná-los
sozinhas. E estimula aprendizagens significativas sendo, portanto, um
espaço importante para o efetivo desenvolvimento global da criança.
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• Recreio: Em função do pouco espaço para atividades coletivas livres dentro
da escola, a Equipe Gestora e o Corpo do Docente optaram por não ter
recreio coletivo. Entretanto, reconhecendo este como direito do aluno esta
Unidade optou por otimizar alguns espaços para que as turmas, obedecendo
um cronograma, participem juntas e com seus respectivos professores de
atividades coletivas ao ar livre. A saber: gramado (comporta cerca de duas
turmas por um período de trinta minutos e o espaço de brincar comporta
igualmente duas turmas por cada trinta minutos.). O parque embora faça
parte da rotina também é reconhecido como espaço de socialização.
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Plano de Ação Coordenação Pedagógica
Objetivos Específicos
Implementar
um
trabalho pedagógico
voltado
para
a
transformação
da
realidade resgatando
a força do coletivo
docente

Ações/ Estratégias
Ser um instrumento
de transformação da
realidade - resgatar a
potência
da
coletividade;
gerar
esperança;

Discutir, planejar e
ajudar na aplicação
de ações práticas
voltadas
para
construção conjunta
da linha pedagógica
da escola.

Possibilitar um
referencial de conjunto
para a caminhada
pedagógica - aglutinar
pessoas em torno de
uma causa comum;

Construir junto com o
corpo docente por
meio dos estudos das
concepções
epistemológicas
da

Gerar solidariedade,
parceria; ajudando a
construir a unidade
(não uniformidade);
superando o caráter

Parcerias envolvidas
Equipe Gestora
Coordenadores 1º
período,
Coordenador
2º
período
e
Coordenador
do
ensino especial
Corpo Docente

Público

Cronograma

Professores
Coordenadores
Equipe Gestora

Ano letivo de
2020

Avaliação das Ações
Por
meio
do
acompanhamento
sistemático,
de
relatórios
pedagógicos
dos
professores,
coordenadores.
Observação direta
do aluno, registros
do
progresso,
análise de material
produzido
pelo
aluno, etc.
Por
meio
de
reuniões coletivas
às
quartas-feiras
quinzenalmente
(gestores,
coordenadores,
professores, equipe
de
apoio
à
aprendizagem
e
professora da sala
de recursos)
Em
reuniões
semanais
para
análise e estudo do
trabalho
pedagógico com o
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escola o trabalho
pedagógico voltado
para a unidade de
pensamento,
sem
estimular
a
uniformidade
do
pensar pedagógico,
visando
a
reformulação
de
estratégias
que
permitam alcançar os
objetivos
propostos
no
planejamento
pedagógico.
Promover dentro do
espaço
escolar
momentos de estudos
que oportunizem aos
professores as trocas
e
dinâmicas
da
própria essência da
aprendizagem:
aprender a aprender
e junto com, essência
do que se concebe
como
formação
continuada
de
educadores

fragmentário das
práticas em educação,
a mera justaposição e
possibilitando a
continuidade da linha
de trabalho na
instituição;

grupo
de
professores
de
cada período e
coordenadores.

Colaborar na formação
dos participantes
fornecendo-lhes
material de pesquisa
organizando oficinas,
momentos de estudo,
etc.
Divulgar entre o corpo
docente os cursos
oferecidos pela SEE/DF
para capacitação dos
professores.

Em
reuniões
quinzenais
para
estudo de temas
específicos e/ou de
autores
que
contribuem para a
compreensão.
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PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM EEAA

CRE: GAMA
Unidade Escolar: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 01 DO GAMA
Telefone: 3901 8127
Pedagogo EEAA: DANIELE SILVA ARAÚJO FREITAS
Matrícula SEEDF: 39294-4
E-mail: danydsa@hotmail.com
Celular: 991213603
Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino

APRESENTAÇÃO
O Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem (SEAA) da SEE/DF constituise um serviço de apoio técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar, composto por
profissionais com formação em Psicologia e em Pedagogia. Este serviço visa contribuir
para o aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições educacionais, bem
como colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de todos os estudantes,
viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar.
Segundo a Orientação Pedagógica – OP (2010) do SEAA, a atuação da EEAA
deverá ser direcionada para o assessoramento à pratica pedagógica e ao
acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas perspectivas
preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com as demais
instâncias pedagógicas da instituição educacional.
O SEAA foi regulamentado em 2008, com a Portaria nº 254 de 12/12/2008,
embora a prestação desse serviço já acontecesse na rede de ensino do DF, com base
nas orientações legais da LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica do CNE, CNE/CEB nº 02/2001 entre outros documentos
balizadores de políticas do MEC.
O Centro de Educação Infantil 01 do Gama foi criado em 15 de agosto de
2000 para atender as crianças da faixa etária de 04 a 06 anos e apresenta em seu
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histórico a atuação do SEAA desde o ano de 2004.

A Educação Infantil é a

primeira etapa da Educação Básica e tem com finalidade o desenvolvimento
integral das crianças de zero a cinco anos de idade em seus aspectos físico,
afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e da
comunidade (Lei nº 9.394/96, art.29).
No ano letivo de 2020, o CEI 01 do Gama atende 22 turmas de educação Infantil,
dessas: 4 Classes Especiais TEA, 1 Classe Bilingue Mediada, 10 Turmas de
Integração Inversa e 7 Classes Comum Inclusivas.
Esse atendimento é feito respeitando primordialmente o entendimento que a
criança, no processo de educação, é sujeito histórico e de direitos e que no espaço
escolar ela se desenvolve pelas relações e práticas educativas, bem como pelas
interações estabelecidas com adultos e crianças de diferentes idades.
A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem, no âmbito da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, objetiva a superação das
dificuldades encontradas no processo de ensino e de aprendizagem, por meio da
consideração das múltiplas variáveis que podem interferir no desempenho acadêmico
dos alunos, com e sem necessidades educacionais especiais.
O serviço tem por objetivo a promoção da melhoria da qualidade do processo de
ensino e de aprendizagem, por meio de ações institucionais, preventivas e
interventivas, compreendidas como o desenvolvimento que facilite e incentive a
construção de estratégias de ensino tão diversificadas quanto forem as possibilidades
interativas de aprendizagem; promova a reflexão e a conscientização de funções,
papéis e responsabilidades dos sujeitos que atuam, de forma relacional, no cotidiano
da escola, e busque, com a equipe escolar, a superação dos obstáculos à apropriação
do conhecimento (Marinho- Araújo e Almeida, 2005 - Orientação Pedagógica do SEAA,
2010).
A Orientação Pedagógica do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
pauta três principais fundamentos teóricos que apresentam pressupostos para
subsidiar as ações acerca das reflexões do desenvolvimento humano e de suas
implicações com o contexto educacional:
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A necessidade de compreender melhor como o homem se desenvolve,
considerando os seus diversos aspectos (cognitivo, motor, biológico, afetivo e social)
apresenta-se como pressuposto do desenvolvimento humano, que é um fenômeno
dinâmico e complexo de interações entre fatores biológicos, históricos e culturais ao
longo do tempo e, pode-se dizer que, com a evolução das perspectivas teóricas,
compreende-se o ser humano como um ser ativo, que age sobre o mundo e que, por
meio das relações sociais, transforma suas ações internamente.
A perspectiva histórico-cultural aponta que as especificidades de cada sujeito são
definidas em sua interface com o mundo, mediante experiências de aprendizagem,
concluindo-se que o fato de aprender é que determina como o desenvolvimento vai se
dar. Portanto, defende-se que o aprendizado não é o desenvolvimento, mas sim, o que
permite que ele aconteça, na medida em que estimula os indivíduos a amadurecerem
as suas potencialidades (Penna-Moreira, 2007; Orientação Pedagógica do SEAA,
2010).
Sob a luz da perspectiva histórico-cultural, possibilitou-se uma nova concepção
acerca do homem, segundo a qual ele se desenvolve por meio de uma interação ativa,
dinâmica e constante entre fatores interno

s e externos a ele, construindo-se

histórico e subjetivamente, mediante interações com o meio, e, principalmente com
outras pessoas (Barbosa, 2008; Orientação Pedagógica, 2010).
Portanto, por intermédio do próprio ato de viver, o homem transforma a natureza e
é por ela transformado.
Para Perrenoud (2000), o termo competência se define como "uma capacidade de
agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos,
mas sem limitar-se a eles". Para o autor, as competências não são propriamente os
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conhecimentos, mas servem-se deles, utilizando-os, mobilizando-os, relacionando-os e
ampliando-os, mediante análise de quais são as ações necessárias a determinadas
situações. Portanto, o conceito de competência extrapola a memorização ou
reconhecimento das técnicas e teorias específicas de cada área de saber, uma vez que
o que lhe caracteriza são os "relacionamentos, interpretações, interpolações,
inferências, invenções, em suma, complexas operações mentais cuja orquestração só
pode construir-se ao vivo, em função tanto de seu saber e de sua perícia quanto de sua
visão da situação".
Segundo Luria (1990), a estrutura da atividade cognitiva não permanece estática
ao longo das diversas etapas do desenvolvimento histórico, pois as formas mais
importantes de processos cognitivos, como percepção, generalização, dedução,
raciocínio, imaginação e autoanálise da vida interior, variam quando as condições da
vida social mudam e quando rudimentos de conhecimentos são adquiridos.
A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem pauta-se em
três dimensões concomitantes e contextualizadas:

O PAIQUE (GDF, 2009) constitui-se como uma alternativa à forma tradicional de
enfrentamento das queixas escolares, cuja atuação centralizava-se, de forma
praticamente exclusiva, no atendimento aos alunos sem a consideração de que os
professores seriam participantes importantes desse processo de intervenção.
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Orientação Pedagógica SEAA 2010.
As ações desenvolvidas pela Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem
devem estar norteadas, planejadas e embasadas pelos documentos oficiais da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O direcionamento institucional,
preventivo e avaliativo das ações deve estar em consonância, além da Orientação
Pedagógica do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, com o suporte
didático-pedagógico e teórico-metodológico do(as): (a) Currículo em Movimento da
Educação Básica do Distrito Federal em suas respectivas modalidades; (b) Diretrizes
de Avaliação Educacional: aprendizagem, institucional e em larga escala; (c)
Regimento Escolar das Escolas Públicas do Distrito Federal; (d) Orientação
Pedagógica do Serviço de Orientação Educacional; (e) Orientação Pedagógica do
Ensino Especial; (f) Estratégia de Matrícula da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal; entre outros.

METODOLOGIA
Por meio da ressignificação das práticas educacionais e de intervenções
específicas nas situações de queixas escolares, seguem as metodologias e objetivos
de cada dimensão de atuação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem a
serem desenvolvidas em Unidade de Ensino da Rede Pública do Distrito Federal:
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1ª DIMENSÃO - MAPEAMENTO INSTITUCIONAL
PDE 2015/2024

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS

MEDOTOLOGIA

ESPECÍFICOS
META 1

Conhecer

Estratégia:

contexto

1.11– Fortalecer o por
acompanhamento e

o
escolar

meio

de

mapeamento

e

monitoramento

do reflexão acerca dos

acesso

da diversos

e

permanência

das

crianças

na

Educação Infantil.
1.21–

Promover

igualdade

a
de

oportunidades
educacionais
as

entre

crianças

diferentes
sociais,

aspectos

institucionais.

✓ Conhecer

a ✓ Análise

estrutura física e

documentos

funcional

institucionais

da

escola.

✓ Identificar

as

convergências,

conflitos

ou

avanços existentes
nas

territórios

da

Unidade

Escolar:

Projeto

Político

Pedagógico;
Estratégia

de

Matrícula;

incoerências,

ações

institucionais.

Enturmações;
Turmas em vigência;
Quadro

de

funcionários;
Organização

de

classes

dos

dos

espaços/tempos
✓ Identificar

nas

cotidiano

do

escolar;

Análise da Estrutura

práticas

geográficos e etnias,

educativas,

expandindo o acesso

tendências

Escolar; Análise de

aos bens culturais.

educacionais e as

cada

1.23– Assegurar que

concepções sobre

sistema; Análise das

a

das

educação, ensino,

portarias, regimentos

étnico-

desenvolvimento e

e normas da SEEDF;

educação

relações

raciais e a educação
patrimonial

estabelecem o art.
da

Lei

de

Diretrizes e Bases da
Educação Nacional –
LDB;

o

Parecer

CNE/CP nº 003, de

da

Unidade

turma

pelo

de

dados
a

organização e as
relações

que

desenvolvem

se
no

processo de gestão
escolar.

com

secretaria:

✓ Identificar

conforme

física

✓ Levantamento

aprendizagem.

sejam

contempladas

26-A

as

quantitativo

de

alunos, índices

de

evasão,

novos

alunos;
✓ Escuta sensível com
professores, direção,
coordenação,

SOE,
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–

2004

Diretrizes

Curriculares
Nacionais

de interações que
para

a

Educação

das

Relações

Étnico-

Raciais

e

para

o

Ensino de História e
Cultura

e a Lei nº 4.920, de
de

agosto

de

2012 – CLDF.
7.13– Mobilizar as
famílias

e

Salas de Recursos,
Carreira Assistência;

ocorrem entre os ✓ Participação
segmentos

que

compõem

a

nas

Coordenações
Coletivas

e

comunidade

momentos

de

escolar.

planejamentos

Afro-

Brasileira e Africana;

21

✓ Identificar os tipos

diversos;
✓ Conhecer

o

regimento

interno,

os

projetos

e

a

proposta

✓ Conhecer

projetos

das redes sociais e
comunitárias

que

desenvolvem

seus

trabalhos

pedagógica.

com

a

comunidade escolar

desenvolver

da região;

estratégias de escuta
qualificada

das

os ✓ Articular

✓ Analisar

parcerias

sentidos subjetivos

com

vozes institucionais,

presentes

serviços

para

vozes

na região: Centros

institucionais.

de Saúde, Centro de

analisar

e

entender

os

nas

aspectos

setores da sociedade
articulando

a

educação formal e
as experiências de
educação popular e
cidadã,

diversos
oferecidos

Orientação

intersubjetivos,

civil,

os

com

os

propósitos de que a
educação

seja

assumida

como

Psicopedagógico

✓ Perceber

as

contradições
presentes

(COMPP), Centro de
Atenção Psicossocial

nos

discursos x práticas
dos

profissionais

que

atuam

contexto escolar.

no

(CAPS),

Conselhos

Tutelares, Centro de
Referência

da

Assistência

Social

(CRAS), Centro de
Referência
Especializado

responsabilidade de

Assistência

todos e de ampliar o

(CREAS),

controle social sobre

outros.

o cumprimento das
políticas

públicas

Médico

✓ Observações

de
Social
entre

em

sala de aula para
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educacionais.

análise dos aspectos
de

interação

dos

envolvidos

no

processo de ensino e
aprendizagem;
✓ Entrevistas com os
Professores
Regentes

para

coletar

dados

pertinentes

ao

processo
educacional e
queixas

das

escolares

em questão;
✓ Promover
regulares

reuniões
com

a

Direção da Unidade
Escolar;
✓ Participação

em

planejamentos
diversos acerca dos
projetos da escola;
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2º DIMENSÃO - ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO DA EQUIPE ESCOLAR
PDE 2015/2024

Meta 1

OBJETIVO

OBJETIVOS

METODOLOGIA

GERAL

ESPECÍFICOS

Oferecer suporte

✓ Contribuir para a

✓

Proporcionar

1.14 – Orientar ao processo de

elaboração

e

momentos de avaliação e

às

implementação do

reconstrução do Projeto

Projeto

Político Pedagógico;

instituições gestão

escolar,

educacionais que contribuindo
atendem

com

a

crianças de 0 a 5 escolar
anos

que corpo

equipe
e

Político
✓

Pedagógico.

✓ Contribuir para a

agreguem

ou para o processo

reflexão

ampliem,

em de

situações

que

impedem

o

suas

formação

práticas continuada.

de

desenvolvimento

pedagógicas
cotidianas, ações

das

Coordenações Coletivas

o

docente

Participar

do

trabalho

coletivo.

apresentando
intervenções/sugestões
pertinentes

aos

planejamentos

em

questão;
✓ Promover

Oficinas

Temáticas

acerca

de

ao

dificuldades encontradas

enfrentamento da

e percebidas no processo

que

visem

violência,

a

inclusão

e

o

respeito,

a

promoção
saúde

da

e

dos

cuidados,

✓ Desenvolver

em parceria com Equipe
Gestora,

coletivamente
estratégias

que

favoreçam

o

trabalho

em

SOE

e

Salas de Recursos; tais
como:
* BNCC e Currículo;

equipe.

* Acolhimento/ Inserção
escolar;

escolar saudável
e o estreitamento
relação

✓ Contribuir com o

de

instituição

técnicas,

Meta 2

metodológicas

-

Reorganizar, por

competências

pessoais
professores

* Rotina na Educação
Infantil;

desenvolvimento

família-criança-

2.14

Pedagógica,

a

convivência

da

Coordenação

e
dos
e

* Classes Especiais e
Inclusão
*Competências
socioemocionais

na

corpo técnico da
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meio de amplo

instituição

debate com os

ensino nas quais

profissionais

atuam.

da

educação,

de

Educação Infantil;
*Oralidade na Primeira
Infância.

o
✓

trabalho

Propor
momentos de estudos e

pedagógico,

reflexões

buscando

apresentando

sugestões

melhorar

a

qualidade

da

educação.

de

bibliografias

temas

pertinentes.
✓

Orientações aos

2.23 – Promover

Professores

ações

por

de

prevenção

e

Regentes

período

ou

individualmente

e

de

enfrentamento à

acordo com os aspectos

medicalização

analisados

indevida

problematizados;

da

educação e da

e/ou

✓

Participação nos
Conselhos de Classes;

sociedade.
2.35 – Fomentar
ações

✓ Participação em Estudos
de Casos;
✓ Promover

Oficinas

pedagógicas que

Temáticas

promovam

a

dificuldades encontradas

entre

e percebidas no processo

da

em parceria com Direção,

transição
as

etapas

acerca

educação básica

Coordenação

e as fases do

Pedagógica,

fundamental

e

✓ Propor
estudos

gerem

debates

profissionais

da educação

momentos
e

de

reflexões

apresentando sugestões

e

de bibliografias e temas

avaliações entre
os

e

Salas de Recursos;

ensino

que

SOE

de

pertinentes;
✓

Participação no
planejamento das ações
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Meta 4

pertinentes aos projetos

4.3 – Promover a

desenvolvidos

articulação

instituição escolar.

pedagógica

na

em

rede, envolvendo
o atendimento no
ensino regular na
modalidade

da

educação
especial

na

perspectiva

da

educação
inclusiva.
Meta 7
7.23-

Induzir

o

processo
contínuo

de

autoavaliação
das escolas da
educação básica.

3ª DIMENSÃO: ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES
PDE 2015/2024

Meta 1

OBJETIVO

OBJETIVOS

GERAL

ESPECÍFICOS

Assessorar

1.10 – Preservar processo
as especificidades ensino
da
infantil

o

✓ Identificar

os

de

elementos

que

e

interferem

no

processo educativo.

educação aprendizagem
na visando

METODOLOGIA

a

✓ Investigar

como

ocorre o processo de

✓ Analisar

práticas

escolares
favorecendo

o

desempenho
escolar

dos

estudantes,

com
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organização
redes

das melhoria

o escolar

atendimento

da estudantes.

criança de 0 a 5
anos

em

estabelecimentos
atendam

ensino

e

de

aprendizagem.

escolares, desempenho

garantindo

que

do

dos

✓ Implementar

uma

proposta de avaliação
formativa

e

processual

que

atenda

às

necessidades

a

parâmetros
de

individuais

qualidade,

e

a

✓ Avaliar

à

concretização

de

uma

de

cultura

sucesso escolar.
✓ Acompanhar

e

atender de forma
individualizada
intervindo

dos

estudantes.

nacionais

vistas

diretamente com o
estudante

de

maneira

contextual

priorizando

as

os

dificuldades

para

específicas

de
um

articulação com a

estudantes

etapa

escolar

encaminhamentos

cada

seguinte,

visando

necessários

e/ou

trabalhando

previstos

na

percepções,

estratégia

de

habilidades

e

matrícula da SEDF e

expectativas

a

ainda para promover

respeito

a

vida escolar.

ao

ingresso

do

aluno de 6 anos de
idade

no

ensino

fundamental.
Meta 2
2.35-

adequação

curricular

Fomentar

ações pedagógicas

e

pedagógica.

de

✓ Assessorar

✓ Elaborar

aula
intervenções

transição entre as

apresentando

pedagógicas

etapas

conclusão

a

de

cada

educação básica e

caso e indicando as

as fases do ensino

possibilidades

gerem debates e
avaliações entre os
profissionais

da

educação sobre a
organização
escolar em ciclos e

de

adequação
educacional

e

de

intervenção
pedagógica

à

com

documentos/relatórios

fundamental e que

sua

rotina de sala de

que promovam a

da

as

específicas.
✓ Contribuir
que

para

o

professor

regente

promova

situações
didáticas de apoio

para

a

à

aprendizagem

situação escolar do

do

estudante.

construindo

✓ Guiar as ações dos
professores e outros

estudante

alternativas
teórico-
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a organização do

profissionais

trabalho

educação

pedagógico,

planejamento

buscando melhorar

execução

a

qualidade

educação.

da

para

da

metodológicas de

o

ensino com foco

e

na construção de

de

habilidades

e

intervenções

competências

educacionais

pelos estudantes.

adequadas à situação
escolar do estudante.

✓ Realizar
atividades
dirigidas,
como

tais
jogos,

dramatizações,
entre outras, com
objetivos
pedagógicos

de

propiciar interação
entre

os

estudantes

e

o

desenvolvimento
perceptivo,
psicomotor,
afetivo, bem como
a consciência de
si,

possibilitando

aos estudantes a
realização

de

produções
gratificantes.
✓ Elaborar Relatórios
de

Avaliação

e

Intervenção
Pedagógica
os

para

estudantes

acompanhados nos
Procedimentos
Avaliação
Intervenção

de
e
das
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Queixas Escolares.
✓ Promover reflexões
junto

aos

professores
regentes

acerca

dos processos de
ensinoaprendizagem,
aspectos

sobre

processos

e

adaptações
avaliativas.
✓ Encontros

e

reuniões com pais
e/ou responsáveis.
✓ Devolutivas

em

todos os campos
de

atuação

da

EEAA/SAA:
coordenações
coletivas,
conselhos
classe,

de
oficinas

temáticas, reuniões
com

gestão,

reunião com pais
e/ou responsáveis,
planejamentos
pedagógicos,

dias

letivos temáticos e
etc.
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CRONOGRAMA
A metodologia apresentada será desenvolvida durante o transcorrer de todo o
ano letivo, em consonância com o calendário escolar em vigência, com os eventos e
projetos presentes no Projeto Pedagógico da Unidade Escolar e de acordo com
normatizações e orientações das Chefias/Coordenações dos Níveis Central e
Intermediário da SEEDF.
AVALIAÇÃO
A prática de avaliação é uma intervenção que está presente nas ações de
qualquer educador e, na prática dos profissionais que atuam nas Equipes
Especializadas de Apoio à Aprendizagem não é, nem pode ser diferente. Faz-se
necessária a avaliação constante das ações desenvolvidas para que, esses
profissionais, possam cumprir seu papel, que é o de auxiliar no desenvolvimento da
aprendizagem.
O documento norteador para avaliação nas escolas públicas do Distrito Federal
são as "Diretrizes de Avaliação Educacional", em vigência, onde se discute
concepções, procedimentos e instrumentos avaliativos e, apresenta, as diretrizes que
constituem, juntamente com a Proposta Pedagógica da Secretaria de Estado de
Educação, o Regimento Escolar das Unidades de Ensino e o Currículo em Movimento
da Educação Básica, suporte didático-pedagógico e teórico-metodológico para o
planejamento, o desenvolvimento, a organização e a avaliação do trabalho pedagógico
na Educação Básica e suas respectivas modalidades.
A avaliação é concebida como um instrumento que vai intervir no planejamento
de todas as ações pedagógicas relacionadas à toda equipe da Unidade Escolar,
associadas às diretrizes da Proposta pedagógica da escola.
As ações da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem deverão ser
avaliadas nos âmbitos de atividades locais da Unidade Escolar como: Conselhos de
Classe bimestrais, Reuniões de Pais e Mestres, Reuniões com Direção e Professores
Regentes, Coordenações Coletivas semanais, Dias Letivos Temáticos, Dias de
Avaliação Institucional, intervenções e condutas diversas no cotidiano escolar, em
ações específicas e individuais de casos acompanhados, em Coordenações
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Setorizadas com demais Equipes e Salas de Apoio à Aprendizagem,em encontros
pedagógicos com Coordenações Intermediárias e Centrais da SEEDF, outros.
REFERÊNCIAS
Governo do Distrito Federal (SEEDF). Currículo em Movimento da Educação Básica
do Distrito Federal. Brasília, 2014.
Governo do Distrito Federal (SEEDF). Diretrizes de Avaliação Educacional:
aprendizagem, institucional e em larga escala. Brasília, 2014-2016.
Governo do Distrito Federal (SEEDF). Lei 5.499

Plano Distrital de Educação

2015/2024. Brasília. 2015
Governo do Distrito Federal (SEEDF). Orientação Pedagógica do Serviço
Especializado de Apoio à Aprendizagem. Brasília, 2010.
Governo do Distrito Federal (SEEDF). Portaria nº 13. Brasília, 2018.
Governo do Distrito Federal (SEEDF). Portaria nº 14. Brasília, 2018.
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PLANO DE AÇÃO SALA DE RECURSOS – ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO

Unidade escolar: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 01 DO GAMA
Professora de AEE: CLÁUDIA DE OLIVEIRA MARTINS
Matrícula: 23.853-8
OBJETIVO GERAL
- Promover as condições de inclusão dos estudantes com deficiência em todas as
atividades da instituição educacional, realizando atividades que estimulem o
desenvolvimento dos processos mentais: atenção, percepção, memória, raciocínio,
imaginação, criatividade, linguagem, dentre outros; Além de
orientar o professor
regente para organizar contexto educativo que favoreça o processo de inclusão e as
famílias quanto a importância do AEE para o desenvolvimento da criança e a sua
participação no processo educacional. De forma a contribuir significativamente para
terem cada vez mais autonomia, sendo pessoas atuantes e participativas no mundo em
que vivemos.
JUSTIFICATIVA
O serviço de Atendimento Educacional Especializado tem como função
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem
as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas
necessidades específicas.
As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado
devem ser diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia escolar em
sala de aula, porém, vale lembrar, que elas não substituem essas atividades, apenas
complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes, buscando que eles possam
se desenvolver como pessoas atuantes e participativas no mundo que vivemos. De
acordo com a Resolução n° 1/2017 CEDF “o atendimento educacional especializado
apresenta-se de forma complementar e suplementar à escolarização em classes
comuns do ensino regular dos estudantes com deficiência, com altas habilidades ou
superdotação, visando atender às suas especificidades, por meio de instrumentos e
diretrizes necessários à eliminação ou superação de barreiras sociais, psicológicas,
atitudinais, físicas, dentre outras que possam impedir a educação cidadã.” Sendo a
Sala de Recursos desta Unidade de Ensino generalista, (SRG), assume caráter de
complementariedade à “formação dos estudantes com deficiências, transtornos globais
do desenvolvimento ou demais características congêneres” Resolução n° 1/2017
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CEDF. Contudo a proposta de atuação desta Sala de Recursos contemplará o
processo de desenvolvimento global da consciência e da comunicação entre o
educador e o educando integrando dentro de uma visão de totalidade, os vários níveis
de conhecimento e expressão, ressignificando os conteúdos escolares e as relações
estabelecidas.
PERÍODO
Este plano de ação é de caráter anual (2020), seguindo o calendário escolar da SEDF.
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INICIATIVAS / ATUAÇÃO

Metas
- Acompanhar o processo de
adaptação das crianças com
deficiência
nas
primeiras
semanas de aula;

Estratégias

- Visitas às salas de aulas, acolhimento aos alunos
com maior dificuldade (choro), acolhimento e
orientação aos pais, apoio e orientação aos
professores quanto a questões específicas de cada
aluno e quanto a tomada de conhecimento
- Realizar o planejamento de documental das crianças. Realização de reunião
atividades alusivas a Semana com os pais de alunos das classes especiais para
Distrital de Conscientização e acolhimento e esclarecimentos gerais.
Promoção
da
educação
Inclusiva;
- Planejamento a ser realizado em conjunto por
toda a escola onde são realizadas atividades de
- Esclarecer o papel do AEE contação de histórias, músicas, vivências,
dentro do ambiente escolar, dramatizações, palestras e outras atividades
enfatizando aspectos gerais da alusivas ao tema.
atuação institucional.
- Expor por meio de apresentação coletiva para o
- Organizar o processo de grupo, o que é o AEE, sua função e as atribuições
atendimento, tipo e o número ao específicas do professor do AEE.
estudante com deficiência.
- Reuniões individuais ou coletivas com os pais para
- Acompanhamento ao estudante anamnese e escolha de horário; Organização do
com deficiência em sua Sala de atendimento individual e/ou grupo de acordo com a
aula inclusiva.
especificidade de cada um dos estudantes com
deficiência.
Apresentação
aos
pais
dos
- Produzir e solicitar aquisição de atendimentos complementares do CEE 01 do gama.
materiais
específicos
para
atender as necessidades de cada - Sugestões de práticas inclusivas que favoreçam o
estudante.
desenvolvimento do estudante com necessidade
educacional especial.

Período

Envolvidos

-Fevereiro e Março.

- Professor AEE

- Março.
- Março
-Fevereiro e março;

-Coordenadores
Pedagógicos, Professores,
EEAA, SOE e Direção.

-Março a Dezembro.

- Direção

-Fevereiro
Dezembro

a - AEE/SOE/Direção

-Fevereiro a Março.
-Fevereiro
Dezembro

a

Fevereiro
Dezembro

a

Fevereiro
Dezembro

a

Fevereiro
Dezembro

a
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- Investigar, analisar, evidenciar
convergências,
incoerências, - Adaptar, confeccionar, ampliar, gravar, entre outros
conflitos e avanços a partir da materiais, de acordo com as necessidades dos
análise
documental
do estudantes.
estudante.
- Manter atualizada e organizada a documentação,
- Sensibilizar a família sobre a pasta individual do estudante no do setor
importância da rede de apoio e
participação na vida escolar dos
estudante com deficiência.
- Sugestões de práticas inclusivas, acolhendo o
Desenvolver
encontros estudante com deficiência, com rede de apoio na
individuais e/ou coletivos para comunidade.
acompanhamento da prática do
docente garantindo a efetivação - Orientações verbal e/ ou escritas sobre a
da Adequação Curricular e os construção da Adequação Curricular dos discentes.
critérios avaliativos conforme Promover Oficina de Adequação Curricular e
previsto
nos
documentos acompanhamento do trabalho docente e análise dos
norteadores
da
Educação diferentes instrumentos da ação docente como
Especial.
atividades e projetos.

Fevereiro
Dezembro

a

Fevereiro
Dezembro

a

- Promover momentos de estudo - Participar do Conselho de Classe, momentos de
e troca de experiências entre estudo, passeios, festas, reuniões.
pais ou professores.
- Promover Oficina Pedagógica de materiais
- Organizar práticas pedagógicas adaptados, proporcionando subsídios na prática
visando
acompanhar
o diária em sala de aula aos professores regentes.
desenvolvimento
de
cada - Adequação Curricular;
estudante
com
deficiência, - Orientar e acompanhar as vivências dos alunos
procurando atende-los em suas das Classes Especiais visando integrá-los assim
necessidades.
que possível.
- Orientar Monitores /Educadores - Promover formação e ou orientações sobre como
Sociais em suas atividades de realizar sua função com os estudantes, e informar
acompanhamento
das sobre restrições alimentares e ou médicas.
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habilidades
adaptativas
(higienização,
locomoção
e - Reuniões de pais e ou oficinas abordando
alimentação), bem como outras temáticas de acordo com a realidade e
para com os estudantes com contextualização.
deficiências.
Organizar
periodicamente
reuniões de pais, esclarecendo a
dinâmica do trabalho realizado
com os discentes.
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PLANO DE AÇÃO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
A Orientação Educacional tem como pressuposto para a sua prática a
formação integral dos estudantes, em uma atuação pautada no trabalho articulado
com as diversas instâncias da instituição educacional e da comunidade escolar, com
vistas a promover a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, bem como
a inclusão e o fortalecimento dos direitos humanos e do exercício da cidadania.
As atividades dos/as Orientadores/as Educacionais deverão estar em
conexão com as atividades dos professores, do grupo gestor e dos demais
segmentos da instituição educacional, somadas ainda a orientação devida aos
familiares dos estudantes.
A participação na construção da Proposta Pedagógica da instituição
educacional também se configura como função do(a) Orientador(a) Educacional.
A atuação do(a) Orientador(a) Educacional está fundamentada na legislação
vigente em âmbito nacional e local, garantindo ações, desempenho e respaldo
conforme descrito na Orientação Pedagógica do Serviço de Orientação Educacional
da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. A Orientação Pedagógica é utilizada
como diretriz promotora na qual as situações conflitantes que permeiam a vida
escolar do estudante possam ser desveladas e orientadas para a realização e para o
sucesso do processo educativo.
O Serviço de Orientação Educacional foi implementado no CEI 01 do Gama
no ano de 2008 com a Orientadora Educacional Marcia Janaína Silva Maciel.
A Pedagoga/ Orientadora Marcia Janaína no ano de 2019 assumiu a vicedireção e no ano de 2020 recebemos a Pedagoga/ Orientadora Janete Paula
Siqueira de Sousa.
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Plano de Ação Serviço de Orientação Educacional
Objetivos
específicos

Ações/Estratégias

Parcerias
envolvidas

Conhecer o perfil
da comunidade
escolar para
garantir a
continuidade e a
sistematização do
trabalho do SOE.
Manter a
organização do
trabalho, através
dos registros com
uso de fichas,
livro ata e outros
materiais que se
fizerem
necessários.

Realizar
levantamento do
perfil da
comunidade escolar
e quantitativo de
estudantes e turmas
por turno.
Providenciar à
aquisição de
material de
expediente junto à
equipe gestora.
Organizar as fichas
que sistematizem os
atendimentos
realizados pelo
SOE.
Apresentar as
atribuições do SOE
contidas nas
Orientações
Pedagógicas
fornecidas pela
SEDF aos
professores, equipe
gestora, pais e/ou
responsáveis e
estudantes.
Participar da
elaboração e
execução do PPP.

Pais e/ou
responsáveis,
estudantes,
professores e
demais
segmentos
escolares.
Equipe
gestora.

Comunidade
escolar

Primeiro
trimestre do
ano letivo.

Observação e
registro.

Estudantes,
pais e/ou
responsáveis,
professores e
demais
segmentos
atendidos pelo
SOE.

Durante o
ano letivo.

O funcionamento
adequado do
espaço utilizado
pelo SOE.

EEAA, AEE e
equipe
gestora.

Professores,
equipe
gestora, pais e
ou
responsáveis
e estudantes.

Primeiro
semestre do
ano letivo.

Conhecimento
das ações e
intervenções
promovidas pelo
SOE e a
diferenciação do
trabalho realizado
pela EEAA e
AEE.

Todos os
segmentos
escolares e
comunidade
escolar.

Comunidade
escolar e
segmentos
escolares.

Durante o
ano letivo.

Apresentar o Plano
de Ação do SOE à
equipe gestora e
anexar ao PPP da
IE.

Equipe
gestora.

Comunidade
escolar e
segmentos
escolares.

Durante o
ano letivo.

Reuniões
internas coletivas,
reuniões com a
comunidade
escolar e
acompanhamento
sistematizado dos
estudantes.
Organizar,
documentar e
sistematizar as
ações e
intervenções do
SOE.

Propor e organizar
palestra aos
servidores com a
temática voltada
para a qualidade de
vida e mediar
conflitos com
amorosidade.
Assessorar os
professores no

Redes de
apoio social,
Equipe de
apoio da IE.

Todos os
funcionários
da IE.

Segundo
semestre do
ano letivo.

Hábitos de vida
mais saudável e
um ambiente de
trabalho mais
agradável.

Professores,
coordenação e

Professores,
estudantes,

No decorrer
do ano letivo.

Pais e estudantes
mais tranquilos e

Apresentar as
atribuições do
SOE à
comunidade
escolar.

Caracterizar o
trabalho do SOE
e colaborar com
ações que
contribuam para
atingir as metas
estabelecidas no
PPP.
Formalizar
através de
registro o Plano
de Ação Anual e
informar quais
são as ações que
o SOE pretende
desenvolver no
ano letivo vigente.
Contribuir para
um ambiente de
trabalho saudável
e harmonioso.

Público

Cronograma

Avaliação das
ações
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processo de
adaptação dos
estudantes e
famílias.
Desenvolver oficinas
com os estudantes
sobre as temáticas
que se fizerem
necessários.

Reduzir o número
de ocorrências e
queixas
escolares.

Favorecer o
convívio social.
Promover ações
que possibilite a
integração do
estudante,
professor e
família. Estimular
às famílias a
participar da vida
escolar dos
estudantes.
Informar e ou
encaminhar às
famílias para a
rede social de
apoio.
Realizar ações
integradas com
os professores,
afim de identificar
e mediar
situações de
conflitos.

Garantir a
comunicação
assertiva com os
professores e
demais
segmentos
escolares.

Realizar oficinas
para os pais e/ou
responsáveis sobre
a temática “A
importância de se
estabelecer limites
aos filhos”, “Direito e
deveres dos
estudantes” e outros
que se fizerem
necessários.
Atendimento
individualizado e/ou
coletivo aos
estudantes, pais
e/ou responsáveis
que apresentam
queixas escolares.

Auxiliar os
professores
estabelecendo
ações e
intervenções para
trabalhar as
dificuldades
apresentadas pelos
estudantes.
Apresentar
devolutiva dos
atendimentos
realizados pelo SOE
aos professores,
pais e/ou
responsáveis e
equipe gestora.

equipe
gestora.

pais e/ou
responsáveis.

seguros no
ambiente escolar.

Estudantes,
professores,
coordenação,
equipe gestora
e rede de
apoio quando
necessário.
EEAA, AEE,
Conselho
Tutelar e
Equipe
Gestora.

Estudantes,
professores e
comunidade
escolar.

Primeiro
semestre do
ano letivo.

Estudantes
conscientes e
atuantes perante
as temáticas
trabalhadas.

Comunidade
escolar.

Durante o
ano letivo.

Avaliação oral e
registros dos pais
e/ou
responsáveis e
observação e
registro do SOE.

EEAA e
Equipe
Gestora.

Estudantes,
pais e/ou
responsáveis.

Durante o
ano letivo.

Mudança no
comportamento
dos envolvidos,
afim de beneficiar
o
desenvolvimento
adequado dos
estudantes,
através de
observação,
relatos e
registros.

Professores da
IE.

Professores
da IE.

Durante o
ano letivo.

Criar estratégias
que favoreçam o
trabalho dos
professores e o
desenvolvimento
adequado dos
estudantes.

Professores,
pais e/ou
responsáveis e
equipe
gestora.

Comunidade
escolar e
segmentos
escolares.

Durante o
ano letivo.

Estabelecer
comunicação
contínua e
eficiente para
fazer as
adequações e
orientações
necessárias para
beneficiar os
objetivos que
pretendemos
atingir.
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Realizar
atividades
conjuntas com a
rede de apoio
externa e interna.

Fortalecer o trabalho
com as redes de
apoio externa e
interna, promovendo
palestras, oficinas,
encaminhamentos,
vivencias e outros.

Adequação do
atendimento para
o próximo ano
letivo.

Participar dos
estudos de caso.

Contribuir com a
elaboração de
documentos que
favoreçam o
trabalho da IE e o
desenvolvimento
dos estudantes.
Planejar ações e
estratégias para
favorecer o
processo de
transição dos
estudantes da Ed.
Infantil para o
Ensino
Fundamental.

Colaborar com os
relatórios descritivos
dos estudantes que
apresentam queixas
escolares e
adequações
curriculares.
Contribuir na
execução do Projeto
de Transição.

EEAA, AEE,
Conselho
Tutelar,
Vigilância
sanitária,
Secretaria da
mulher e
outros.
EEAA, AEE,
Professores,
equipe
gestora,
coordenação e
pais e/ou
responsáveis.
Professores,
coordenação e
equipe
gestora.

Comunidade
escolar.

Durante o
ano letivo.

Colaborar com a
formação
continuada e a
vivência com
experiências
exitosas.

Comunidade
escolar.

Segundo
semestre do
ano letivo.

Enturmação
adequada dos
estudantes com
deficiência.

Comunidade
escolar.

Durante o
ano letivo.

Registrar
informações para
adequar as
estratégias de
trabalho.

Coordenação,
EEAA, AEE,
equipe
gestora,
professores,
pais e/ou
responsáveis e
estudantes.

Comunidade
Escolar.

Último
bimestre.

Observar se os
estudantes
transitaram da
Ed. Infantil para o
Ensino
Fundamental
emocionalmente
seguros e com a
autonomia
esperada para a
faixa etária.
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
Seguindo o que é sugerido pela SEEDF nas Diretrizes de Avaliação
Educacional para a Rede Pública 2014/ 2016, e o que estudos recentes da literatura
versa sobre o tema, como por exemplo, Hoffmann(2012), esclarece que o olhar
avaliativo não deve ser apenas sobre as crianças, mas sobre elas no âmbito da
instituição como todas as sua variáveis. Tendo esta compreensão o CEI 01 adota a
avaliação formativa para a educação infantil. Esta se dá pela observação
sistemática, registros, fichas, questionários, relatórios, portfólios (coletânea das
produções da criança) e a escuta sensível das crianças, de suas famílias e toda a
comunidade escolar. Esses dados são analisados conjuntamente e usados pelo
professor como fonte de pesquisa a fim de perceber o desenvolvimento do aluno
durante o processo. Semestralmente essas informações comporão o Relatório
Descritivo e Individual de Acompanhamento Semestral – RDIA, documento oficial de
registro de avaliação formativa do aluno.
Segundo o currículo em movimento da educação básica – educação infantil a
coordenação pedagógica e o conselho de classe são espaços privilegiados para
pensar, planejar, avaliar e avaliar-se. O Conselho de classe tem por objetivo o
acompanhamento e a avaliação do processo de desenvolvimento do estudante. Por
orientação da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação
realizaremos o conselho de classe na educação infantil com a participação dos
professores, coordenadores, equipe de direção, orientador educacional, equipe
especializada de apoio à aprendizagem e profissionais da sala de recurso. O
conselho de classe acontecerá uma vez por semestre.
O

trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula é avaliado

bimestralmente durante a reunião de pais e os dados coletados são apresentados e
discutidos nas coordenações pedagógicas.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Segundo definido pelo Currículo em Movimento da Educação Básica – 1ª
edição (p.91) a organização curricular tem como objetivo integrar as aprendizagens
que vão sendo incorporadas pelas crianças tanto dentro como fora da instituição
educacional pressupondo que terão a oportunidade de trilhar um longo processo de
escolarização e aprendizagem.
Reconhecendo a criança como sujeito histórico e de direito, que constrói sua
identidade pessoal nas interações práticas cotidianas que vivencia e nas suas
relações com o grupo onde vive, esta unidade de ensino procura organizar o
currículo de modo a propiciar as crianças uma formação integral por meio de
vivências e aprendizagens significativas. Tendo como pilar na ação pedagógica os
interesses, as necessidades, as realidades e os conhecimentos infantis.
Os campos de experiência abarcam as diversas linguagens que darão
estrutura para o planejamento tanto anual como pedagógico, são distribuídas da
seguinte forma:
O eu, o outro e o nós: Este campo de experiência propõe que as crianças
descubram a si mesmas, aos grupos das quais fazem parte e a outros coletivos, no
sentido de formar sua identidade e alteridade. Fomenta-se o fortalecimento das
crianças nos seus grupos e o respeito aos demais que delas diferem, elementos
fundamentais da beleza e riqueza da diversidade humana. Tendo em mente a
interlocução entre as múltiplas linguagens da infância, as linguagens mais presentes
neste campo de experiência são: cuidados consigo e com o outro e interações com a
natureza e a sociedade.
Corpo, gestos e movimentos: Esse campo de experiência propõe o trabalho
voltado ao desenvolvimento corporal da criança que, ao se expressar, interage com
o mundo desde cedo por meio de gestos e movimentos corporais, sejam eles
dotados de intencionalidade ou de impulsos próprios da infância, bem como de
espontaneidade ou coordenação de movimentos, gestos e sentidos. O trabalho
corporal educativo na Educação Infantil deve levar em conta a centralidade do corpo
da criança, voltando-o para o conhecimento e reconhecimento de suas
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potencialidades, limites, sensações e funções corporais. Dessa forma, o corpo, como
veículo de expressão das diversas linguagens (a música, a dança, o teatro e as
brincadeiras, dentre outras), comunica-se com outros campos de experiência, de
modo a promover possibilidades de desenvolvimento integral.
Traços, sons, cores e formas: Esse campo de experiência abrange o trabalho
educativo que evidencia as manifestações artísticas, culturais e científicas como
aporte de desenvolvimento infantil, sejam elas locais ou de maior amplitude, como
regionais, nacionais ou internacionais. O trabalho nesse campo de experiência deve
propiciar o desenvolvimento da expressão criativa da criança ao levar em
consideração seu percurso de aprendizagem, os processos pelos quais passou e as
relações imbricadas neles. Portanto, cabe ressaltar que, como organizador da
prática educativa com a criança, o professor de Educação Infantil, ao voltar seu olhar
e escuta sensível ao que a criança expressa, precisa ampliar sua percepção acerca
dos contextos envolvidos em seu desenvolvimento nesse campo de experiência,
valorizando as diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais, a
música, a dança e o teatro, de maneira a não hierarquizar ou suprimir a oferta
dessas formas de expressão à criança. Dessa forma, deve-se atentar para a
expressão da criança ao traçar, ao desenhar, livremente ou em atividades
intencionais de comando de grafismo, ao eleger suas paletas de cores, seus
movimentos corporais, suas dramatizações, suas elaborações e percepções sonoromusicais, bem como para o seu olhar diante da produção digital ofertada
massivamente pelos meios de comunicação ou materiais audiovisuais aos quais
está exposta. Essa expressão deve conter elementos voltados à liberdade de
criação, de imaginação e de experimentação.
Escuta, fala, pensamento e imaginação: Este campo de experiência estabelece
interlocuções mais prementes com as linguagens oral, escrita, corporal, artística e
interações com a natureza e a sociedade, embora dialogue com as demais
linguagens. No tocante às experiências com a linguagem oral e escrita, é importante
reafirmar que não se espera que as crianças, na Educação Infantil, dominem o
sistema alfabético. O que se pretende é que reflitam sobre esse sistema e participem
criticamente da cultura escrita, de modo a desenvolver o prazer pela literatura,
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fruindo e exercitando a leitura e a escrita de acordo com suas possibilidades, ao ter
como recursos as interações, as diversas linguagens e a imaginação.
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: Este campo de
experiência do Currículo propõe que as crianças experimentem o mundo ao seu
redor, enquanto investigam, descobrem, interagem, elaboram e transformam a
sociedade na qual estão inseridas. Levando em conta a interlocução entre as
múltiplas linguagens da infância, neste campo de experiência, as linguagens mais
presentes são a matemática e interações com a natureza e a sociedade, embora
também haja conexões com as demais.

.
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
Os Planos de Ação – são ações que serão implementadas durante o ano letivo. O plano de ação da escola consiste em um
instrumento de trabalho com o intuito de propiciar ações ressaltando os objetivos dentro de metas a serem alcançadas com
critérios de acompanhamento e avaliação pelo trabalho desenvolvido. Os planos de ação apresentados a seguir detalham metas,
objetivos e ações para realização do PP.
Plano de Ação – Gestão Pedagógica
Objetivos Específicos

Ações/ Estratégias

Implementar
um
trabalho
pedagógico
que
propicie
o
desenvolvimento
integral da criança nos
aspectos: psicomotor,
psicossocial
e
acadêmico; a fim de
complementar a ação
familiar e social, sem
desprender-se
das
funções
primordiais:
Educar, Cuidar, Brincar
e interagir.

Aplicar
as
orientações
constantes
no
Currículo
da
Educação Básica da
Secretaria de Estado
de Educação do
Distrito
Federal
(SEE- DF) e no
Currículo
em
Movimento para o
trabalho pedagógico
a ser desenvolvido
na Educação Infantil
Planejar atividades e
vivências
que
possibilitam ao aluno
cada uma das etapas
propostas.

Parcerias Envolvidas

Público

Equipe Gestora
Coordenadores
Corpo Docente
Equipe de
Atendimento
Especializado
Professora da
Sala de Recursos

Professores
Coordenadores
Equipe Gestora

Cronograma

Avaliação das Ações

Ano letivo
de 2020

Por
meio
do
acompanhamento
sistemático,
de
relatórios
pedagógicos dos
professores,
coordenadores.
Observação direta
do aluno, registros
do
progresso,
análise de material
produzido
pelo
aluno, etc.
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Valorizar o trabalho de
planejamento
desenvolvido com o
grupo de professores e
coordenadores
de
modo a garantir o
trabalho de excelência
junto à nossa clientela.

Avaliar
o
trabalho
pedagógico junto à
criança
visando
a
reformulação
de
estratégias
que
permitam alcançar os
objetivos propostos no
planejamento
pedagógico.

Ter em seu quadro
permanente
o
número
de
coordenadores
definido
pela
modulação.
Oferecer condições
tanto quanto possível
ao coordenador na
execução da sua
função
Por
meio
de
discussão
dos
resultados
apresentados
reestruturar
o
planejamento
pedagógico sempre
que for constatado
que as metas não
estão
sendo
atingidas

Por
meio
de
reuniões coletivas
às quartas-feiras
quinzenalmente
(gestores,
coordenadores,
professores,
equipe de apoio à
aprendizagem e
professora da sala
de recursos)
Em
reuniões
semanais
para
análise e estudo
do
trabalho
pedagógico com o
grupo
de
professores
de
cada período e
coordenadores.
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Plano de Ação – Gestão Administrativa
Objetivos

Ações/ Estratégias

Público

Cronograma

Avaliação das Ações

Específicos
-Garantir
o
atendimento
adequado
e
satisfatório aos
servidores desta
Unidade Escolar
para
o
bom
desempenho de
suas funções.
-Propiciar
um
clima de trabalho
agradável
proporcionando
um
bom
relacionamento
entre todos

-Orientação quanto
aos seus direitos:
férias, abonos, LPA,
requerimentos
gerais, etc.
-Cumprimento
de
prazos para entrega
de documentação.
-Atualização
de
dados funcionais e
pessoais.
-Cumprimento das
obrigações diárias:
folhas de pontos.
-Divulgação
e
atualização
dos
documentos
que
orientam a vida
funcional
dos
servidores.

Servidores da carreira Ano letivo de 2020
magistério
Servidores da Carreira
Assistência

-Por meio de avaliação,
reuniões e discussão da
viabilidade e execução
dos trabalhos.
-Análise de resultados
utilizando a avaliação
institucional.
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Plano de Ação – Gestão Financeira
Objetivos Específicos
Aperfeiçoar
e
otimizar a utilização
dos
recursos
financeiros com a
participação
da
comunidade escolar.
- Elaborar os planos
de
aplicação
financeira,
a
respectiva prestação
de
contas
e
submeter
à
apreciação
e
aprovação
do
Conselho Escolar.
- Elaborar plano de
plano de ação para
utilização do PDDE
Acessibilidade

Ações/ Estratégias
-Convocando
as
instituições
responsáveis, APM
e Conselho Escolar,
para deliberar e
acompanhar
a
utilização
dos
recursos
financeiros.
-Discutindo
e
identificando com a
comunidade escolar
as necessidades da
escola.
-Reuniões
periódicas
para
prestação
de
contas
e
apresentação das
aquisições
de
materiais.
-Reuniões
bimestrais
para
prestação
de
contas (APM).

Parcerias Envolvidas

Cronograma

-Equipe Gestora
-APM
-Conselho Escolar

Ano letivo de 2020

Avaliação das Ações
-Por
meio
do
acompanhamento
e
supervisão da comunidade
escolar possibilitando a
análise dos resultados e da
supervisão e controle.
-Apreciação e aprovação do
Conselho Escolar.
-Apreciação e aprovação da
Associação de Pais e
Mestres (APM).
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Plano de Ação – Gestão de Pessoas
Objetivos Específicos
-Resgatar
a
autoestima de todos
os servidores que
atuam dentro da
escola
-Promover
um
ambiente
de
amizade,
respeito
entre os servidores
da escola.
-Incentivar
os
servidores
a
participarem
de
cursos promovidos
pela
Escola
de
Aperfeiçoamento de
Profissionais
da
Educação (EAPE)

Ações/ Estratégias
-Promoção
de
atividade
valorizando
a
autoestima de cada
servidor
da
Instituição
Educacional.
-Estudos
e
dinâmicas
sobre
relações
interpessoais
e
autoestima.
-Promoção
de
momentos
de
descontração
e
interação entre os
servidores.
-Promoção
de
confraternizações
semestrais.

Parcerias Envolvidas

Cronograma

-Equipe Gestora
Ano letivo de 2020
-Servidores
da
Carreira Magistério
-Servidores
da
Carreira
Assistência
-Educadores
Sociais

Avaliação das Ações
-Por meio de reunião com
os servidores, e dinâmicas
de relacionamentos, rodas
de conversa, palestras.
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Plano de Ação – Gestão Participativa/ Conselho Escolar
O Conselho Escolar é um órgão colegiado, de natureza consultiva e deliberativa,
constituído por representantes de pais, professores, alunos e auxiliares em educação.
A função do Conselho Escolar é de atuar, articuladamente com a equipe de direção, no
processo de gestão pedagógica, administrativa e financeira da escola. Junto, formando
uma gestão democrática – especialistas de educação – diretor, vice-diretor,
coordenadoras, funcionários, pais e alunos são eleitos pelos seus pares, através de
eleição democrática, convocada pelo Diretor da Escola. A eleição dos membros do
Conselho Escolar é lavrada em ata, registrada em livro próprio e com a assinatura de
todos os participantes.
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
As ações de planejar e administrar mantêm, conceitualmente, íntimas
relações que, nem sempre, concretizam-se na prática. Há planejamentos realizados
a nível institucional (PP) cabendo aos gestores implantar, implementar e promover
situações que oportunizem a execução de ações. Temos, portanto, dentro do
contexto escolar vários níveis hierárquicos de planejamento (administrativo,
pedagógico, financeiro, etc.) e embora a equipe gestora na figura do diretor e vicediretor devam liderar o processo de execução da PP da Unidade de Ensino,
identificar objetivos não alcançados e promover momentos para discussão para
reestruturação desses objetivos, estes não podem esquecer que por se tratar de um
projeto

coletivo

todos

os

envolvidos

na

construção

desse

projeto

são

corresponsáveis e consequentemente participes ativos no processo de avaliação
desta PP. (CARVALHO, R. E. 2004).
Sendo assim o CEI 01 garante tanto ao corpo administrativo, corpo docente e
comunidade escolar processo constante de avaliação dos objetivos, metas e ações
incluídas no PPP da escola. Para tal, são organizadas reuniões bimestrais
envolvendo toda a comunidade escolar, corpo docente e administrativo para
avaliação coletiva. Antecipada à essas reuniões é aplicado a todos os membros
participantes dessa avaliação um questionário voltado para a detecção de eventuais
problemas que estejam interferindo na execução das ações programadas na PP.
São questionários semiabertos de pesquisa qualitativa para avaliação do
trabalho pedagógico, espaço físico, serviços prestados pela secretaria, portaria,
lanche, comportamento dos funcionários, equipe gestora, equipe docente,
coordenadores, etc. Os dados coletados são categorizados e servirão de norte para
direcionamento da macroavalição – avalição institucional – e reestruturação e
construção de novos objetivos, metas ou ações.
As crianças são contempladas nas suas falas de autoavaliação e avaliação
escolar realizadas em sala de aula junto com o professor e representadas por seus
pais

e

ou

responsáveis

durante

avalição

coletiva.
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PROJETOS ESPECÍFICOS
CONTA PRA MIM
Justificativa
Elaboramos esse projeto para incentivar nos alunos o gosto pela leitura e
oportunizar a eles e seus familiares momentos de prazer por meio desta prática.
Pretendemos também promover o estímulo da imaginação da criança, além do seu
senso crítico, sua oralidade e o desenvolvimento da sua criatividade.
Objetivos
• Proporcionar aos alunos momentos de alegria e prazer;
• Propiciar a interação entre pais e filhos;

• Desenvolver o gosto pela leitura.
Principais Ações
Enviaremos para casa, no dia acordado pela turma um álbum para registro da
história pela criança com auxílio de um adulto, que contará a história; um livro
literário, um kit com lápis de escrever, borracha, lápis de cor. Os responsáveis
deverão ler a história para a criança. A criança registrará à sua maneira (por meio de
desenhos) a história;
A criança deverá devolver o material, pois o projeto terá continuidade em sala de
aula.
Quinzenalmente como parte do projeto conta pra mim também teremos contação de
histórias no pátio pelos professores e coordenação.
Professores responsáveis: todos os professores e coordenação do Centro de
Educação Infantil 01 do Gama.
Avaliação do Projeto e no Projeto: Feita durante o ano letivo junto aos professores
nas coordenações. E com as crianças em sala de aula.
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PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL/ DIA DA FRUTA
Justificativa
Esse projeto veio como uma proposta da DIINF – Diretoria de Educação Infantil da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Esse projeto visa incentivar a
alimentação saudável e fomentar a alimentação escolar como um momento
educativo. Integraremos o projeto alimentação saudável com projeto do dia da fruta
esse projeto tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis de alimentação. Uma
vez por semana as crianças são estimuladas a trazer frutas variadas que serão
exploradas em suas propriedades pela professora e depois compartilhadas em um
lanche coletivo.
Objetivos
• Incentivar a alimentação saudável;
• Conhecer os hábitos alimentares das crianças;
• Substituir gradativamente os utensílios da merenda escolar;(no segundo
semestre de 2019 começamos a utilizar os pratos de vidro e as colheres de
inox) (ainda aguardando alguns utensílios – cumbuca e xícaras para 2020)

• Desenvolver o gosto pelas frutas;
Principais Ações
•

Enviar pesquisa para as famílias para conhecer os hábitos alimentares e
sobre o uso de utensílios pelas crianças.

•

Contação de histórias sobre alimentação/ alimentos

•

Incentivar o dia da fruta / fazer salada de frutas/ Piquenique

•

Fazer visita ao supermercado/ verdurão

•

Plantar o feijão

•

Construir uma horta no CEI
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•

Substituir gradativamente os utensílios de plástico por utensílios de vidro e
inox.

•

Buscar estratégias para promover o autosservimento das crianças, visando
desenvolvimento da autonomia (self-service).

•

Registrar com as crianças por meio do desenho, de fotos e vídeos a
participação no processo.

Funcionários Envolvidos no projeto: Equipe gestora, coordenação pedagógica,
professores, merendeiros, equipe de limpeza.
Avaliação do Projeto e no Projeto: Feita durante o ano letivo junto aos professores
nas coordenações. E com as crianças por meio da observação, da participação, do
envolvimento, dos registros por dos desenhos. Na escuta dos demais funcionários
da escola durante o ano letivo.

79

APOIO À COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E DIREÇÃO
Professora Responsável: Ana Cristina do Nascimento M. Matrícula: 31.916-3
Justificativa
As demandas da Educação Infantil envolvem uma infinidade de atividades. Dentre
as atividades pedagógicas, confecção de materiais de uso individual por cada
professor regente e material de uso coletivo da escola (geralmente feito pelos
coordenadores) montagem de murais (feita por professores e coordenadores),
circuitos (feitos pelo professor da sala de psicomotricidade), culminâncias (todos o
corpo

de

funcionários

da

unidade),

estudos

sobre

temas

relevantes

ao

desenvolvimento infantil e referentes ao trabalho escolar (direção, coordenadores,
SOE e sala de recursos), discussões, trocas de experiências entre outras atividades
surpresas que vão surgindo durante o ano.
Embora o Centro de Educação Infantil 01 do Gama disponha de coordenadores
pedagógicos, esses por vez, têm de deixar suas atribuições para substituírem
professores regentes em suas professores em suas licenças, abonos e reuniões,
isso quando o próprio coordenador não adoece e é afastado. O fato é que muitas
vezes o trabalho pedagógico fica desfalcado, atrasando o planejamento do que foi
programado e deixando a rotina da escola conturbada.
Com vistas a contribuir com o melhor andamento das atividades escolares a
professora readaptada Ana Cristina do Nascimento Monteiro Sousa, a partir do ano
de 2017, passou a auxiliar a coordenação da escola no desenvolvimento das
atividades propostas durante o ano letivo.
Objetivos
• Auxiliar a coordenação pedagógica com pesquisas eletrônicas e manuais de
atividades relacionadas aos temas desenvolvidos em sala de aula pelos
professores regentes.
• Auxiliar os professores regentes nas durante as coordenações quando
possível.
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• Reproduzir as atividades propostas em coordenações pedagógicas e os livros
a serem utilizados pelo 1º e 2º períodos no ano letivo.
• Acompanhar a organização dos materiais pedagógicos no depósito,
mantendo a direção informada quantos aos materiais disponíveis e quanto
aos materiais a serem repostos.
• Informar à direção da escola como está sendo a colaboração do grupo
discente sobre a manutenção da organização do espaço do depósito
pedagógico.
Metas
Contribuir para o bom andamento das atividades pedagógicas da Unidade de
Ensino, auxiliando a direção a coordenação e aos professores regentes no exercício
de suas atribuições.
Detalhamento da Atividade
• Auxiliar

as

coordenadoras

pedagógicas

e

professores

regentes

no

desenvolvimento das atividades pedagógicas diárias.

• Contribuir na confecção dos murais destinados a coordenação da escola.
• Reproduzir as atividades e livros pedagógicos a serem utilizados durante o
ano letivo na Unidade de Ensino.

• Manter a organização do depósito da Unidade de Ensino e informar à direção
da escola sobre o uso do espaço feito pelos professores, os materiais
disponíveis e os materiais a serem repostos.
Avaliação
Feita pela direção e coordenação ao longo do ano letivo.
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SALA DE PSICOMOTRICIDADE
Professora Responsável: Sônia Maria Vieira de Aguiar Matrícula: 201.101-8
Justificativa
O projeto CEI ... brincar... Sei aprender brincando visa oferecer as crianças do
Centro de Educação Infantil 01 do Gama um ambiente físico e social, no qual elas
observam, experimentam e produzam movimentos que as leve ao conhecimento de
limites e habilidades com o próprio corpo.
A experimentação e apropriação do seu alicerce psicomotor são fundamentais
ao desenvolvimento da criança de 04 e 05 anos. A formação psicomotora da criança
pode contribuir com seu desenvolvimento cognitivo, com sua organização motora e
emocional possibilitando uma aprendizagem autônoma, criativa e ativa.
A sala de psicomotricidade possui um acervo de brinquedos, a partir do qual
são montados circuitos semanais através de votação das crianças e professores. As
turmas participam do circuito e já votam nos brinquedos que elas querem para a
semana seguinte.
Objetivos
• Oferecer um ambiente físico e social onde as crianças possam explorar,
aprender gradualmente a adequar seus gestos e movimentos aos desafios
propostos.
• Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas
brincadeiras.
• Utilizar os movimentos de preensão, encaixe, lançamento para ampliar suas
possibilidades de manuseio dos diferentes materiais.

• Deslocar-se com destreza progressiva no espaço ao andar, correr, pular,
explorando diferentes dinâmicas do movimento como força, velocidade,
resistência e flexibilidade conhecendo os limites do seu corpo.

82

Metas
Desenvolver o projeto CEI ... brincar... Sei aprender brincando, com todas as
turmas da escola.
Demais envolvidos
Direção;
Coordenação;
Professores regentes;
Monitores.
Detalhamento da atividade
A partir da votação feita pelas crianças e professores é montado o circuito com três
brinquedos: O brinquedo mais votado pelas crianças, o mais votado pelos
professores e o último brinquedo é escolhido pelas coordenadoras do projeto que
avaliam o grau de dificuldade dentre os brinquedos escolhidos; portanto o circuito
tem um brinquedo que todas as crianças conseguem realizar o movimento com
facilidade, um brinquedo com movimento médio e um brinquedo desafio.
Durante a realização do circuito as crianças participam individualmente ou em duplas
sempre acompanhadas pela coordenadora do projeto e da sua professora.
Inicialmente explora-se quais os brinquedos estão no circuito, trabalha com as
crianças o seu formato, as cores, o tamanho e os movimentos necessários para
realizar a atividade. Crianças são convidadas para realizar a sequência de atividades
dentro do circuito escolhido. Todas as crianças participam, enquanto uma criança ou
dupla de criança realizam a atividade seus colegas observam, incentivam e
aplaudem os amigos ao final de cada participação.
A professora da turma auxilia na execução dos movimentos, monitora o tempo e
estimula os alunos a concluir o percurso com êxito. Ao final a coordenadora do
projeto realiza a avaliação junto com a turma e a professora regente+.
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Avaliação
Feita durante o ano letivo junto aos professores na coordenação coletiva. E ao final
de cada circuito junto às crianças participantes.
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SALA DE LEITURA
Professora Responsável: Solange Gomes de Sena Silva Matrícula: 203.691-6
Justificativa
Hoje vivemos em uma realidade escolar onde grande parte dos alunos alcança a 2ª
etapa do ensino fundamental sem desenvolver a competência de interpretação de
texto. O espaço de leitura é um instrumento pedagógico muito relevante que
influencia a criança a desenvolver sua capacidade de compreender a si e ao mundo
que a cerca, incentiva as interações, descobertas, libera a imaginação e a
criatividade.
Atualmente, observamos que as crianças estão sendo cada vez mais afastadas do
ato de ler. O acesso fácil a computadores, videogames, TV, além da falta de
incentivo á leitura no núcleo familiar contribuem para esse afastamento. Tais
dificuldades tem ocasionado alguns problemas observados na escola pelos
professores como: vocabulário precário, dificuldade de compreensão, pouca
habilidade para produzir, criar entre outras.
Através da leitura, a criança é capaz de se transportar para o mundo da imaginação,
amplia sua criatividade, decifra suas emoções, torna-se capaz de sonhar e superar
obstáculos. Acreditamos que ao proporcionar aos alunos momentos de maior
contato com o mundo da leitura, estaremos contribuindo para que elas alcancem
habilidades para desenvolver a linguagem oral, a escrita tendo em vista sua
autonomia.
Objetivos
• Criar um espaço agradável e acolhedor para as crianças buscando motivá-las
desde cedo à prática da leitura contribuindo assim para o desenvolvimento
das capacidades de ouvir, falar e criar. Promover o hábito da leitura;
• Proporcionar aos alunos o prazer pela leitura em um ambiente lúdico,
prazeroso, interativo, propiciando a comunicação e expressão oral, corporal e
escrita; manifestações culturais, ritmos e gêneros musicais e textuais.
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Metodologia
Preparação do espaço de forma agradável para o manuseio de livros pelas crianças,
a fim de que elas se sintam atraídas a frequentar esse espaço;
Proporcionar diferentes atrações para que o espaço seja bem dinâmico através de
contação de histórias orais, dramatizadas e com apoio de livros infantis, atividades
musicais, entre outras.
Recursos
• Livros;
• Revistas;
• Jornais;
• Aparelho de som;
• Dvd’s
• Fantoches;
• Instrumentos musicais;
• Fantasias;
• TV.
Cronograma
As atividades acontecerão do inicio ao término do ano letivo, com horários
previamente estabelecidos.
Avaliação
A avaliação acontecerá através da observação do desenvolvimento das crianças
pelos professores e familiares.
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ANEXO
ALGUNS MOMENTOS NO CEI 01 DO GAMA...
CONTA PRA MIM
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DIA DA FRUTA
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FESTA DA FAMÍLIA 2019

89

VISITA AO JARDIM ZOOLÓGICO

RECEBENDO A VISITA DO CAVALO TIRANO

90

FESTA TÍPICA 2019

91

MOSTRA DE ARTES 2019

FORMATURA 2019
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