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1. APRESENTAÇÃO DO PP E SEU PROCESSO DE CONSTRUÇÃO
O processo de construção do PP deu-se através da participação da Equipe Gestora,
Professores, Auxiliares e Pais. A importância da participação vem sendo ressaltada pela
Equipe Gestora como defesa da gestão democrática. No entanto, embora nenhum segmento
tenha uma importância menor que a do outro nesse trabalho coletivo, é importante definir, com
clareza, as responsabilidades que cada um deve assumir, considerando a existência de
funções dentro da escola e foi assim que o PP foi elaborado levando em conta o papel de cada
um no processo democrático. Todos tiveram o seu espaço de participação: Direção,
professores e profissionais de suporte pedagógico foram responsáveis diretos pela mobilização
da escola e da comunidade para a construção da proposta. Coube-lhes a tomada de decisões
sobre conteúdos, métodos de ensino e carga horária das disciplinas do currículo. Os alunos
foram fontes de informação das necessidades de aprendizagem, que se vão constituir no
núcleo das preocupações da escola. Foram eles, de fato, o alvo de todo o esforço. Os pais e a
comunidade participaram das decisões sobre o orçamento e a utilização dos recursos
financeiros que a escola recebe através do Conselho Escolar. Além disso, os pais participaram
das discussões sobre o que esperam da escola para o ano letivo, sobre o uso do espaço e do
tempo escolar e sobre as formas de organização do ensino que a escola adotará. O processo
de mobilização deu-se através de encontros na coordenação pedagógica, reunião com os pais,
reunião com o conselho escolar onde congrega os representantes dos diversos segmentos da
escola e levantamentos e observações dos professores para os anseios das crianças. Uma das
mais importantes tarefas da equipe gestora é encontrar pontos de partida para atingir um nível
esperado de mobilização, pois, durante o processo, muitas dificuldades, atividades
pedagógicas, anseios irão surgir e cabe a equipe gestora manter o processo contínuo de
mobilização que envolve elaboração, execução, acompanhamento, avaliação e reelaboração
do PP.
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2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL
O Centro de Educação Infantil 03, que está situado no Setor M Norte de Taguatinga, na
QNM 36 conjunto B2 lote 60, iniciou suas atividades em fevereiro de 1989, através da
Resolução nº 2.782/89, Portaria nº 152 de 1.110/96 – SEDF, no mandato do então Governador
o Sr. Joaquim Domingos Roriz, inicialmente como Escola Classe 51 de Taguatinga. Esta
unidade escolar surgiu devido à grande necessidade da comunidade local, atendendo aos
alunos de 1ª a 4ª série, assim construída em regime de mutirão.
Em 2003 a escola passou a funcionar como Centro de Educação Infantil 03 de
Taguatinga, atendendo a demanda de alunos de quatro a seis anos de idade, em virtude da
redução expressiva do número de alunos de 1ª a 4ª série. Essa clientela foi remanejada para
as escolas próximas as quadras da comunidade.
A partir de 2006, o CEI 03 de Taguatinga passou a atender exclusivamente crianças
com idade pré-escolar (4 e 5 anos) devido à implementação do projeto BIA (Bloco Inicial de
Alfabetização), na Diretoria de Ensino de Taguatinga, que cumpria a lei de Ampliação Nacional
do Ensino Fundamental para 9 anos.
Em julho de 2007, o CEI 03 de Taguatinga foi contemplado com a reconstrução do
prédio, pelo então Governador Sr. José Roberto Arruda. Fomos então encaminhados, tanto os
alunos como os funcionários, para o espaço cedido pela Escola Classe 45 de Taguatinga, onde
permanecemos até julho de 2008, quando recebemos o novo prédio cuja inauguração foi em
05 de agosto de 2008.
No ano de 2008 recebemos o prédio reconstruído. O Centro de Educação infantil 03 de
Taguatinga. Possui hoje a seguinte estrutura física:



10 salas de aula;



01 brinquedoteca;



01 sala de leitura;



06 banheiros para alunos (inclusive adaptados para PNE);



01 cantina com depósito e despensa;



01 sala de informática;



02 banheiros para os funcionários;



01 sala para direção;



01 sala de secretaria (com balcão para atendimento de PNE);



01 sala para professores;



01 sala para auxiliares de educação;



01 parquinho infantil;



Área de lazer contendo: pula-pula, piscina de bolinhas, mesa para piquenique e
chuveirinho;



02 jardins;

4

Nesses 25 anos de fundação, estiveram à frente, na administração do CEI 03 de
Taguatinga, exercendo a função de Diretor, os seguintes professores:
-1989 a 1990 - Diretora Leir Lobo de Oliveira;
-1991 a 1995 - Diretora Maria das Graças dos Santos Monteles;
-1996 a 1999 - Diretora Cristina Célia Rocha de Macedo;
-2000 - Diretora Cleide da Cunha Oliveira;
-2001 a 2007 - Diretora Ana Maria Ballerini;
-2008 a 2009 - Diretora Cátia Cilene Leite da Silva;
-2010 a presente data - Diretor Robson Anacleto da Silva;
O CEI 03 de Taguatinga atende alunos da Educação Infantil, com faixa etária entre 4 e 5 anos,
comunidade bastante participativa e empenhada em garantir a gestão democrática.
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR

Atualmente o CEI 03 de Taguatinga atende alunos da Educação Infantil, com faixa
etária entre 4 e 5 anos, Turmas Regulares, Inclusiva e de Classe Especial TGD (Transtorno
Global do Desenvolvimento). As turmas são assim distribuídas:

Período

MATUTINO
Nº de Turmas

CE / TGD

01

1º
Período

2º
Período

VESPERTINO
Nº de
Turmas

Qtd de
Alunos

Período

02

CE / TGD

02

04

1º Período

04
sendo
01 inclusiva

05
sendo
03 inclusivas

2º Período

05
sendo
2 inclusivas

Nº de alunos
matutino

Nº de alunos
Vespertino

alunos

Nossa organização administrativa divide-se em:
Direção


Diretor: Robson Anacleto da Silva



Vice-diretora: Angelica Regina de Lara Brito



Supervisora Administrativa: Evaneide do Nascimento e Silva




Chefe de secretaria: Cidália Gonçalves de Melo
Auxiliar de secretaria: Dirlene Luzia Ribeiro Alves de Souza

Secretaria

Coordenação Pedagógica


Coordenadora: Marquênia Lucélia Queiroz e Silva



Coordenadora: Gabriela Nascimento

Orientadora Educacional


Maristela Abadia do Prado Imfeld

Psicopedagoga (SEEA)


Jacqueline O. E. Silva Rodrigues
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Qtd de
Alunos
04

Alunos

Educador Social


Ellen Maribel Rodrigues de Miranda



Bárbara

Monitora


Stefanny P. A. Torres

Conservação e Limpeza


Alda Aparecida Vidal de Souza



Ângela Cristina Ramos Noberto



Goreth



Elisângela Souza Rocha Lima



Kécia Pereira de Sobral



Maria Luzinete de Sousa Silva Santos

Copa e Cozinha


Nilza Barbosa de Almeida



Keite Cristina Neiva da Costa



Joel Macedo Chaves

Brinquedoteca


Dielcie Santos Thomé



Marta Maria Figueiredo da Silva

Sala de Leitura


Ana Cristina Teixeira da Cunha

Informática


Ana Clébia Macedo do Lago

Apoio à direção


Rosimar de Araújo Sousa



Andréa Rodrigues Bittencourt

Portaria


Adelci Damacena Rocha



Waldir Alves de Souza



Maria de Lourdes Leopoldo Batista



Ana Francisca de Souza

Vigilância


Eliton freire de Almeida
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Admário Nogueira Alves



Celso Pereira Batista



Roberto Carlos Godoy da Silva

Professores e turmas- Ensino Regular /Turma Inclusiva e Ensino Especial
Turno Matutino
Sala
01
02

07
08

Professora
Núbia Sibele de Macedo Pereira
Marquênia Lucélia Q. e Silva
Contrato:Maria Helena Batista da Costa
Rosilene da Silva santos
Alessandra Figueiredo Moreira Gondim
Aparecida de Lurdes G. Sena
Contrato: Carmirene
Telma Elita da Silva
Helen Nobre de Assis

09

Suzana Cristina Miranda da Silva

10

Cátia Cilene Leite da Silva Alcobaça
Francineide Pereira da Silva

04
05
06

Série
1º Período
1º Período
1º Período
1º Período
2º Período
inclusiva
2º Período
2º Período
Inclusiva
2º Período
Inclusiva
2º Período
TGD

Turno Vespertino
Sala
01

Professora
Contrato: Aline Aparecida do Carmo Silva

02

Robson Anacleto da Silva
Contrato:Maria Helena Fernandes Lima Soares
Eliane Mourão O. de Souza

04
05
06

08

Lúcia Aparecida F. da Silva
Angelica Regina de Lara Brito
Contrato: Vanessa
Gabriela Nascimento
Contrato:Kamila Dayane de S. Teixeira
Contrato: Inésia
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Contrato: Lígia de Oliveira Silva Rodrigues

10

Contrato:Maria Eduarda Galvão da Silva
Elizângela Moreira da Silva
Alexander Albuquerque Craveiro

07

Série
1º Período
inclusiva
1º Período
inclusiva
1º Período
inclusiva
1º Período
2º Período
2º Período
2º Período
inclusiva
2º Período
inclusiva
2º Período
TGD

REALIDADE ESCOLAR (GRÁFICOS)
-Quantitativo de questionários entregues aos Pais ou Responsáveis.
questionário.
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-

Sexo do responsável pelo preenchimento do

Questionário

Gênero
Entregues
Devolvidos
Não Devolvidos

Masculino
Feminino
Outros

-Idade do responsável pelo preenchimento do questionário.

-Quantitativo de pessoas que residem na casa

do aluno.

Idade

Moradores

16 a 18 anos

2 moradores
3 moradores
4 moradores
5 moradores
6 moradores

19 a 21 anos
22 a 25 anos
26 a 30 anos
mais de 31
anos

-Raça do responsável pelo preenchimento do questionário.

Raça ou Cor

-Quantitativo de filhos.

Filhos
Branca
Parda
Preta
Indígena
Amarel
a

um filho
dois filhos
três filhos
quatro ou mais

- Renda média da pessoa responsável pelo

-Nível de escolaridade da pessoa

responsável preenchimento do questionário.

pelo preenchimento do questionário

Renda Familiar

Escolaridade

Um salário mínimo
Dois a três
salários
Quatro a cinco
salários
Seis a sete
salários
Oito a dez
salários
Acima de dez
salários

Ensino Médio
Ensino Superior
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental
Completo

Para conhecer nossa atual comunidade escolar a Comissão de Elaboração do Projeto Político
Pedagógico estabeleceu que a participação fosse pelo preenchimento de um questionário, no
ambiente familiar e com prazo de devolução objetivando a coleta de dados que revelem a
situação social, econômica, cultural e através de sugestões escritas propondo a escola que se
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pretende ter para o ano letivo vigente. Foram distribuídos 378 questionários, onde foram
devolvidos 164 devidamente preenchidos.
Após a avaliação das respostas foram verificadas as seguintes informações:
_ Os alunos atendidos pela instituição são, na sua maioria, moradores do Setor M Norte, onde
a estrutura física da escola está estabelecida.
_ O sexo feminino é predominante no acompanhamento da vida escolar do filho (a).
_ Os responsáveis pelo preenchimento são maiores legalmente, entre 19 e 41 anos.
_ São de predominância da cor parda.
_ Que as famílias estão estruturadas na convivência entre os pais e irmãos.
_ A manutenção da natalidade, onde verificamos a existência, maioria, de apenas 3 (três) filhos
a 6 (seis) filhos.
_ A situação de mudança de endereço ainda continua devido ao grande número de moradias
regidas pelo aluguel.
_ Uma elevação do nível de escolaridade, chegando ao Ensino Médio.
_ Por consequencia, a renda salarial varia um e três salários mínimos.
_ E por fim, conforme já percebido ambos responsáveis pela manutenção da casa trabalham
fora de casa e das proximidades da escola e residência.
Muitas famílias da comunidade são sabedoras dos seus direitos e deveres, mas
alguns precisam de intervenções objetivando um maior interesse e responsabilidade quanto
aos deveres familiares na formação do educando e na realização dos fazeres pedagógicos que
a escola desenvolve durante todo o ano letivo. Diante disso, o questionário revelou vários
anseios: maior detalhamento das informações enviadas aos pais ou responsáveis, uniforme
padrão (short e blusa), divulgação dos trabalhos via internet, mais informações para alunos que
chegam à escola pelo transporte escolar, educação nutricional, pessoal e bucal, melhoria na
segurança da escola (Batalhão Escolar), Educação Integral.
A escola é composta por um grupo de profissionais de excelência tanto na parte
pedagógica como na parte administrativa. Hoje possuímos 31 professores, destes 22 são
professores atuando em sala de aula, 02 na direção, 02 na coordenação. Contamos ainda com
01 professor que presta atendimento na Equipe de Apoio à Aprendizagem, 01 Orientadora
Educacional e 3 professoras readaptadas.

4. FUNÇÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR

A escola é um universo social diferente do universo familiar, que numa perspectiva para
a cidadania está preparada para oferecer caminhos, experiências e informações com o objetivo
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de estimular a criança ao processo de construção de sua identidade, autonomia, interação,
socialização e ampliação progressiva do conhecimento de mundo.
Primando pelo ensino de qualidade, inclusão social e através da implementação de
projetos que envolvam toda a comunidade escolar, proporcionamos aos educandos uma ideia
de formação de cidadão competente, criativo e consciente de seu papel na sociedade e das
responsabilidades das necessidades específicas do ambiente escolar como um todo, não se
limitando apenas aos aspectos físicos, como também aos psicológicos, intelectuais e
socioculturais.
Em suma, o CEI 03 de Taguatinga tem como missão tornar acessível aos seus alunos,
sem distinção, elementos da cultura que enriqueçam o desenvolvimento intelectual, social e
consciência ética para a formação de um cidadão conhecedor de seus direitos e deveres.

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Na perspectiva da integralidade, ao considerar a criança como um ser indivisível, inteiro
e único, o trabalho em Educação Infantil deve basear-se em princípios éticos, políticos e
estéticos, destacados pelas DCNEIs, orientam as aprendizagens a serem promovidas com as
crianças.
• Princípios éticos
• construção de atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a auto-estima 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.
• Princípios políticos
• 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;
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• 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
• 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 auto-estima nem promover competitividade;
• possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em nossa
sociedade, selecionados pelo seu valor formativo em relação aos objetivos definidos pelo
projeto político-pedagógico em desenvolvimento.
A Resolução nº 5 de 17 de dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil delibera em seu artigo 9º que as práticas pedagógicas as
quais compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores a
brincadeira e as interações. Sendo assim, a SEEDF adota como eixos integradores do
Currículo em Movimento da Educação Infantil elementos basilares do trabalho educativo com
as crianças: Educar e cuidar, brincar e interagir. Tais eixos precisam ser considerados
juntamente com os eixos transversais do Currículo da Educação Básica da SEEDF: Educação
para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a
Sustentabilidade. O cotidiano de educação coletiva está repleto desses eixos concretos,
emergentes e que reclamam ações sobre questões como: diversidade cultural e biodiversidade,
diversidade em relação à religião, orientação sexual e configurações familiares, diversidade
étnico-racial, inclusão das crianças com deficiência, atendimento à heterogeneidade e à
singularidade, direito às aprendizagens, infâncias vividas ou roubadas, convivências entre as
gerações etc.
Os profissionais que atuam na Educação Infantil precisam compreender as
especificidades dessa etapa da educação e a concepção da criança como sujeito de direitos e
necessidades, de modo a pautar sua ação em atividades de cuidar e educar, compreendendo a
unidade que implica tais ações.
Essas práticas sociais são conteúdos centrais na Educação Infantil, por meio delas as
aprendizagens são realizadas e o bem-estar é oportunizado. O cuidado com o corpo também é
um conteúdo educativo, associado à cultura e às relações sociais, ou seja, conhecimentos
interdisciplinares como alimentação, brincadeiras, relações sociais, higiene, controle corporal,
movimento, repouso e descanso, recepção e despedida das crianças, são práticas sociais que
devem ser problematizadas e orientadas no espaço da Educação Infantil a fim de garantir o
desenvolvimento integral das crianças (BARBOSA, 2009).
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Em todas as relações, a criança aprende, desenvolve-se e humaniza-se. Fundamental
não esquecer que as interações no âmbito da instituição de Educação Infantil não se limitam às
interações interpessoais – sujeito/sujeito – mas incluem os saberes das crianças e dos adultos,
objeto também presente nesta relação. Outro aspecto importante nos traz Kishimoto (2010),
para a autora, na Educação Infantil faz-se necessário integrar a educação ao cuidado e a
brincadeira. E, claro, as interações que esses elementos exigem: Interação com o docente;
Interação com os pares; Interação com os brinquedos e materiais; Interação entre criança e
ambiente; Interações (relações) entre a instituição de Educação Infantil, a família e a criança.

6. OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR

OBJETIVO GERAL:
Fomentar o desenvolvimento do protagonismo infantil, por meio dos eixos Educar, Cuidar,
Brincar e Interagir promovendo a vivência dos Campos de Experiência, permeando pelas váris
linguagens, para que todas as crianças atinjam os objetivos de aprendizagem.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover em parceria com a família, o desenvolvimento integral da criança para que alcancem
todos os objetivos de aprendizagens propostos.

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS DA INSTITUÇÃO ESCOLAR
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A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é uma Instituição que
fundamenta as políticas educacionais e o desenvolvimento da educação escolar, centrada na
aprendizagem e na formação de pessoas comprometidas como sujeitos das relações
produzidas nesse espaço institucional.
Adota como base norteadora para a gestão do trabalho, políticas e programas que
visam à formação integral e humana, articulada ao ambiente social de todos os envolvidos em
educação. O caráter organizacional e institucional centra-se nos seguintes fins e propósitos;
aprendizagem e formação.
A Pedagogia Histórica - crítica e a Psicologia Histórico-cultural são as bases teóricas
que fundamentam o Currículo em Movimento da Educação Básica e corroboram os
pressupostos consolidados nestas Diretrizes por meio da avaliação formativa, que embase e
direciona fortemente os objetivos educacionais que se materializam, de fato, na escola e na
sala de aula.
Neste sentido, em nossa proposta pedagógica valorizamos os projetos de trabalho que,
em nossa visão, constituem uma concepção de ensino, uma maneira diferente de favorecer a
compreensão dos alunos sobre os conhecimentos que circulam fora da escola e de ajudá-los a
construir sua própria identidade.
O objetivo principal do nosso trabalho é exatamente o de criar oportunidade de a
criança adquirir o conhecimento de si mesma, que possui uma identidade e que fazem parte de
um conjunto de pessoas em casa, na escola e na comunidade e que acima de tudo são
importantes.
Para tanto, fundamentamos nosso trabalho nas teorias de três grandes estudiosos,
visando o sucesso do projeto anual do CEI 03.
Piaget, Vgotsky e Wallon, nos mostra em suas teorias, a importância do
desenvolvimento da afetividade paralelamente ao desenvolvimento cognitivo na escola.
Estudos na área do desenvolvimento humano têm mostrado como questões afetivas e
cognitivas influenciam diretamente no processo ensino-aprendizagem.
Segundo Piaget, o desenvolvimento intelectual possui dois componentes que são o
cognitivo e o afetivo. Ambos se dão paralelamente e é de fundamental importância o cuidado
com o aspecto afetivo no processo de ensino-aprendizagem, pois ela é a dimensão que
representa a dificuldade na tomada de consciência do eu e do outro.
Para Vygotsky a emoção e o sentimento são fatores determinantes no desenvolvimento
cognitivo, assim, podemos concluir que a escola é onde a intervenção pedagógica interacional
desencadeia o processo ensino-aprendizagem.
Wallon em sua teoria aponta dois fatores que constituem condições para cada estágio
do desenvolvimento afetivo e cognitivo, que são fatores orgânicos e sociais.
Piaget, Vygotsky e Wallon contribuem com suas teorias de forma significativa e eficaz
para a compreensão do desenvolvimento humano no processo de ensino-aprendizagem nas
séries iniciais.
Jean Piaget oferece aos professores uma teoria didática para que possam desenvolver
as capacidades e habilidades cognitivas e afetivas nos alunos por meio de estímulos. É de
suma importância a definição dos períodos de desenvolvimento da inteligência para que auxilie

14

o professor no entendimento da fase que seus alunos estão passando e montar uma didática
específica para o grupo.
Baseado na teoria de Vgotsky, o professor é mediador entre o sujeito e o objeto de
estudo, interferindo no processo de aprendizagem, levando em conta aspectos da linguagem,
cultura, processo de internalização, função mental e zona de desenvolvimento proximal. O
aluno aprende junto ao outro o que produz o grupo social, seja na linguagem, valores ou
conhecimentos.
Wallon propõe uma teoria pedagógica tendo o “meio” como um conjunto de
circunstâncias no qual as pessoas se desenvolvem interagindo com o outro.
A escola é o segundo grupo da escala social mais importante na vida das crianças. A
construção da identidade se dá por meio das interações da criança com seu meio social. A
escola é, portanto, um universo social diferente do da família e favorecem novas interações,
ampliando desta maneira seus conhecimentos a respeito de si e dos outros.
Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a identidade “é um
conceito do qual faz parte a ideia de distinção, de uma marca entre as pessoas, a começar pelo
nome. Seguindo de todas as características físicas, de modo de agir e de pensar e da história
pessoal”.
O processo de ensino-aprendizagem vai além dos conteúdos didáticos. É necessário
conhecer e acompanhar individualmente o desenvolvimento da criança durante o período
escolar para que seja proporcionada a criança uma metodologia que facilite seu
desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor. Diante disto a ação pedagógica deve estabelecer,
na relação cotidiana, pressupostos básicos e medidas didáticas que facilitem os princípios
norteadores para a aprendizagem coletiva e que favoreçam relações significativas da criança
com seus pares, consigo mesma, com a escola e a comunidade. Para tanto, pensamos na
Avaliação escolar como um processo, mas conforme descreve a Base Nacional Comum
Curricular da Educação Básica – Educação Infantil é um momento de reflexão da prática como
um todo, atendendo os três níveis propostos: o Institucional, o de Rede e de Aprendizagem.
Esta reflexão deverá orientar e diagnosticar as ações objetivando o alcance de melhores
resultados. É através dela que se darão oportunidades e mecanismos aos agentes
educacionais para a orientação e providências da reestruturação da prática Pedagógica e
Administrativa.

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR
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Um novo olhar em relação à criança exige considerar que as aprendizagens são
propiciadas por uma multiplicidade de linguagens. As palavras, gestos, afetividade, desenho,
olhares, enfim tudo que compõe o espaço educativo funciona como referência de constância e
continuidade para a criança, tornando a instituição educativa confortável e abrindo caminhos
para a descoberta e as manifestações infantis (ALEXANDROFF, 2010).
A Educação Infantil tem como atribuição instigar a criança a conhecer o mundo,
valorizando o conhecimento de cada uma ao organizar suas ideias para conviver em
sociedade. Como ela se expressa ou expressará esse conhecimento? Para que isso ocorra,
“(...) é preciso estimular as várias formas do dizer, as várias linguagens de expressão e registro
que preparam a escrita sem, no entanto, considerá-la como a única forma importante de
linguagem” (MELLO, 2010:s/p).
Nossa proposta será baseada nos eixos estruturantes das práticas pedagógicas
(educar e cuidar,brincar e interagir) e nas competências gerais da Educação Básica propostas
pela BNCC, seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento (os direitos de conviver, brincar,
participar, explorar, expressar-se e conhecer-se), assegurando-lhes, na Educação Infantil, as
condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um
papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a
resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e
natural.
A organização curricular da Escola estará estruturada de acordo com a BNCC e
CURRÍCULO EM MOVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL em cinco campos de experiências (O
eu o outro e o nós, Corpo, gestos e movimentos, Traços, sons, cores e formas, Escuta, fala,
pensamentos e imaginação e Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações), no
âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos
de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências
concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos
que fazem parte do patrimônio cultural.
No que refere à participação da comunidade escolar (pais e/ou responsáveis pelo
educando, funcionários e simpatizantes pelas causas educacionais) é preciso fortalecer a
importância dada à presença efetiva no ambiente e fazer escolar. Através da execução das
propostas e projetos aqui evidenciados, a integração da escola e comunidade deve
proporcionar a correlação de responsabilidades, onde os interesses coletivos predominem
sobre os demais. É necessário o fortalecimento do fórum legítimo, o Conselho Escolar, com a
finalidade de fiscalizar e acompanhar o trabalho escolar formando a cultura da participação.
As atividades serão trabalhadas por meio de um projeto interdisciplinar e
contextualizado, e serão desenvolvidos ao longo do ano letivo em consonância com a Base
Nacional Comum Curricular e Currículo em Movimento do Distrito Federal.
O trabalho é desenvolvido de forma Transversal e Interdisciplinar, partindo sempre da
realidade concreta das crianças, e questões como valores, atitudes, ética e religião devem ser
abordadas com naturalidade.
O dia letivo é composto por 5 (cinco) horas-relógio.
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O cronograma de trabalho será definido pela Instituição Educacional, sob
responsabilidade do gestor e professores, constando na Proposta Pedagógica da Instituição
levando em conta os cincos campos de experiências e as linguagens propostas pelo Currículo
em Movimento do Distrito Federal e BNCC.
Os Educadores Sociais atenderão aos alunos ANEE.
O Psicopedagogo e Orientador atenderá os alunos encaminhados pelos professores
dando os devidos encaminhamentos.
Os alunos terão atendimento na brinquedoteca, sala de leitura, informática, parque, pulapula e vídeo.
O recreio das crianças é dirigido pela coordenação e equipe gestora com atividades
diárias de contação de história, vídeo, brinquedos e ginástica com duração de 15 minutos.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

• Conviver
• Brincar
• Participar
• Explorar
• Expressar
• Conhecer-se

OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS
O eu, o outro e o nós
Corpo, gestos e movimentos
Traços, sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação na Educação Infantil deve ser processual e contínua. A LDB nº 9.394/96
estabelece, na seção II, artigo 31, referente à Educação Infantil, que... “a avaliação far-se-á
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mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção,
mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental”.
A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo, que possibilita ao
professor definir critérios para planejar as atividades e criar novas situações que gerem
avanços na aprendizagem do educando. Tem como função acompanhar, orientar, regular e
redirecionar o trabalho educativo. Deve, portanto, ser entendida como ferramenta a serviço da
aprendizagem, cujo objetivo é a melhoria das práticas educativas e sua constante qualificação,
possibilitando identificar problemas e encontrar soluções.
Considerando que a aprendizagem ocorre por meio da aquisição e construção de
competências e habilidades úteis a novas experiências, o aluno passa a ser avaliado em
relação a si mesmo, ou seja, consideram-se relevante o seu desenvolvimento em relação aos
conhecimentos adquiridos, seus avanços e não em relação aos colegas ou pré-requisitos
exigidos pela instituição.
Assim, para realizar a difícil tarefa de avaliar e obter uma visão integral das crianças
adotou a construção do relatório semestral, dever de casa, observação de atividades
extracurriculares, passeios, eventos como os principais instrumentos de que o professor dispõe
para apoiar sua prática pedagógica.
A avaliação se dá na observação de quatro dimensões: diagnóstica, participativa,
processual contínua e cumulativa. Neste sentido, as observações e registros, devem ser
ordenados, sucintos e minuciosos, exigindo do professor uma postura investigativa, de
tolerância e de diálogo frente às novidades, aprofundando a atenção sobre o conhecimento
significativo do desenvolvimento dos seus alunos.
Em concomitância com o aluno, o professor também tem que passar uma imagem
positiva de si como aquele que possibilita seu aluno perguntar, encoraja a criança a dizer o que
pensa, propõe, deixa espaço e tempo para a criança coordenar pontos de vistas diferentes, que
espera da criança relacionar os novos conhecimentos com os que já possuem, aceita o erro
como hipótese a ser testada; consegue descentrar dos seus pontos de vista e pode imaginar o
que se passa nas cabeças de seus alunos. A avaliação do educador é percebida quando por
fim faz um feedback de sua prática pedagógica, o que possibilita a mudança na aprendizagem
do aluno. É importante também o fortalecimento da apreciação do desenvolvimento das
crianças e do diagnóstico dos questionários enviado às famílias, no fórum do Conselho de
Classe, onde a troca de experiências é evidenciada e a discussão dos resultados e
levantamentos de possíveis soluções se revela como um catalisador de mudanças no processo
de funcionamento da Instituição de Ensino.
A família e a escola também formam uma equipe. É fundamental que ambas sigam os
mesmos princípios e critérios, bem como a mesma direção em relação aos objetivos que
desejam atingir. Ressalta-se que mesmo tendo objetivos em comum, cada uma deve fazer sua
parte para que atinja o caminho do sucesso, que visa conduzir crianças a um futuro melhor. O
ideal é que família e escola tracem as mesmas metas de forma simultânea, propiciando ao
aluno uma segurança na aprendizagem de forma que venha criar cidadãos críticos capazes de
enfrentar a complexidade de situações que surgem na sociedade.
Existem diversas contribuições que a família pode oferecer, propiciando o
desenvolvimento pleno do seu filho. Alguns critérios devem ser considerados como prioridade
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para o processo de avaliação da participação da família na escola são eles: dialogar com o filho
o conteúdo que está vivenciando na escola; cumprir as regras estabelecidas pela escola de
forma consciente e espontânea; deixar o filho a resolver por si só determinados problemas que
venham a surgir no ambiente escolar, em especial na questão de socialização; valorizar o
contato com a escola, principalmente nas reuniões e entrega de resultados, podendo se
informar das dificuldades apresentadas pelo seu filho, bem como seu desempenho.
A parceria da família com a escola sempre será fundamental para o sucesso da
educação de todo indivíduo. Portanto, pais e educadores necessitam serem grandes e fiéis
companheiros nessa nobre caminhada da formação educacional do ser humano.
Paralelamente é necessário também pensar na avaliação da Instituição de Ensino
como um todo, onde possamos compreender e reorientar a prática adotada. Esta acontecerá
através do preenchimento de questionário por parte da comunidade semestralmente, em
reuniões administrativas e pedagógicas com o corpo de funcionários e Conselho Escolar,
levantando e diagnosticando o desempenho de todos os segmentos, para que se possa
analisar e discutir, levando sempre em consideração as respectivas dificuldades executivas do
segmento, para o aperfeiçoamento do trabalho escolar. Essas discussões, também, serão
apreciadas e os dados discutidos; e o levantamento de sugestões no fórum maior, que é a
Assembléia Comunitária, conforme previsto em calendário escolar ou quando se fizer
necessário.

10. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR
PARA 2020
A organização da proposta curricular da escola tem como base fundamental a
interdisciplinaridade,

relação

teórica-prática,

contextualização

e

trabalho

com

temas

transversais. Reunimos com os professores, coordenadores, orientador educacional e equipe
gestora para escolhermos um tema que tem relação com o cotidiano dos alunos.
Compartilhamos experiências e expectativas, e projetamos uma flexibilização para mudarmos
alguns temas ou enfoques durante o decorrer do ano. O tema escolhido por todos para ser foco
das atividades é adaptado para cada período de acordo com o currículo e do que se quer
alcançar. Cada período se reuniu e traçou os objetivos semestrais, os mensais e os quinzenais.
A partir daí inicia-se o planejamento quinzenal com conteúdos, objetivos, estratégias/ações e
avaliação dos temas a serem trabalhados. Ao construir o planejamento os professores levam
em conta os campos de experiências (O eu, o outro e o nós, Corpo, gestos e movimentos,
Traços, sons, cores e formas, Escuta, fala, pensamento e imaginação e Espaços, tempos,
quantidades, relações e transformações) de maneira contextualizada sempre fazendo a relação
teoria-prática. Os temas transversais são encaixados e trabalhados em conjunto com as
atividades diárias. A avaliação dar-se-á através das atividades diárias realizadas pelos alunos,
dever de casa, caderno de sala, festas, conversas formais e informais com alunos, entre
professores, professores x pais, entre outros.
MISSÃO DA ESCOLA EM 2020:
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Construção de atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a auto-estima e os
vínculos afetivos;



Conquista da independência, inclusive nos cuidados pessoais diários;



Ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se expressar, comunicar e
criar, organizar os pensamentos e idéias, de conviver, brincar e trabalhar em grupo, de
ter iniciativa e buscar soluções para resolver os conflitos;



Organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que desafiem o
que já sabem;



Possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em
nossa sociedade selecionados pelo seu valor formativo;



Criar formas variadas para que a criança se manifeste corporalmente através das
histórias, do brinquedo, das brincadeiras de faz de conta e de jogos emocionais
visando o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e principalmente motor.

NOME DO PROJETO: CANTA COMIGO
A música possui um papel importante na educação das crianças. Ela contribui para o
desenvolvimento psicomotor, sócio afetivo, cognitivo e linguístico, além de ser facilitadora do
processo de aprendizagem. A musicalização é um processo de construção do conhecimento,
favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir
música, da imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo, da
socialização e afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de
movimentação.
A musicalização na educação infantil está relacionada a uma motivação diferente do
ensinar, em que é possível favorecer a auto-estima, a socialização e o desenvolvimento do
gosto e do senso musical das crianças dessa fase. Cantando ou dançando, a música de boa
qualidade proporciona diversos benefícios para as crianças e é uma grande aliada no
desenvolvimento saudável da criançada.
OBJETIVOS:
-Trabalhar a musicalização de maneira lúdica, sem que nada seja imposto ou exigido. O
importante é que a criança sinta prazer ao participar das aulas e, ao mesmo tempo, não as
enxergue apenas como passatempo ou divertimento. É preciso que as aulas estejam
condizentes com a realidade da escola e dos alunos.
-Ajudar os alunos não apenas a desenvolverem sensibilidade pela música, mas trabalhar
noções de todas as nuances que a envolvem, como ritmo, harmonia, timbre, melodia e
movimento. Mais do que o estudo de conceitos musicais, desenvolver diversas capacidades e
valores das crianças, como coordenação motora, socialização, cooperação, colaboração,
liderança, etc.
-Trabalhar os conteúdos em contextos que incluem a reflexão sobre aspectos referentes aos
elementos da linguagem musical: Apreciação musical: – Instrumentar as músicas e as
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atividades realizadas no período, – Os instrumentos musicais que: Mais gostam e que menos
gostam. Sua utilidade, – Como e porque construir um instrumento musical, – O aproveitamento
de sucata para isso e sua importância ecológica nesse fazer, – Perceber e descobrir a
importância dos instrumentos musicais para a música, – Desenvolver o respeito pela natureza
através da música, – Propiciar ambiente e material para criação de alguns instrumentos
musicais de fácil execução, – Favorecer o trabalho em grupo, – Montar arranjos musicais com
os instrumentos construídos. Desenvolver a coordenação motora: – Usar todas as aulas do
período para desenvolver atividades que proponham movimentar o corpo sob vários ritmos e
canções, – Desenvolver a coordenação motora fina, – Poder se expressar espontaneamente
combinando movimento e música, – Improvisar movimentos/ maior desenvoltura na ação para:
Desinibir, Socializar, – Poder se expressar espontaneamente combinando movimento e
música, – Improvisar movimentos/ maior desenvoltura na ação, – Produzir sons com as partes
do corpo separadamente, organizando-as numa percussão corporal, – Descobrir, experimentar,
reconhecer e inventar sons com o corpo, – Movimentos rítmicos, – Facilitar a ampliação dos
movimentos conhecidos, – Ampliar o respeito pelo outro, – Introduzir a reflexão musical
(analisando, criticando, discutindo em grupo as danças e coreografias montadas). Desenvolver
a memória musical: – Desenvolver a expressão verbal (versos na roda), – Escutar a si e ao
outro, – Respeitar o outro quando escolhido, – Respeitar a sequência da brincadeira, –
Desenvolver o pensamento lógico, – Desenvolver concentração, – Desenvolver atenção,
Exploração da música e da cultura popular: – As comemorações servem de apoio para o
desenvolvimento musical, – Coletar músicas carnavalescas com as crianças: O que é
carnaval? De onde vêm as fantasias, as máscaras, Ampliar a marcação do ritmo e pulso,
Trabalhar pulso da marchinha carnavalesca, Relembrar os instrumentos do carnaval
introduzindo outros novos, exemplo: a-gô-gô, Baile carnavalesco, – Resgatar histórias,
cantigas, canções e brincadeiras que foram ensinadas por nossas mães, avós, babás e que
estão esquecidas, – Brincadeiras de roda, – Conversar sobre o folclore e a cultura popular
brasileira, – Escolher um outro país para cantar canções folclóricas de lá, – Incentivar e
desenvolver as brincadeiras de roda usando cantigas folclóricas, – Pesquisar sobre a origem
dos instrumentos. Diferenciação de sons: – Progredir no controle da voz ampliando sua
expressão verbal, – Conhecimento das qualidades do som, altura do som agudo e grave, –
Perceber timbres, representando os movimentos, agrupando e organizando, – Perceber a
diferença entre agudos e graves, desenvolver a linguagem oral através da música, – Atividades
que incentivem as crianças a imitar ruídos (telefone, pingo d’água, unha de gato riscando e
arranhando), – Explorar o som da própria voz (gritando, chorando, sussurrando, murmurando),

ESTRATÉGIAS:


Durante as aulas, há diferentes momentos e tipos de atividades que podem ser feitas
para trabalhar as diversas facetas da musicalização. Iniciar com um momento de
acolhida, com uma canção inicial, demonstrando para as crianças que a aula começou.
Uma ou duas canções por bimestre são o suficiente, até mesmo para que os pequenos
já começam a aula cantando junto com você.



Utilizar atividades rítmicas que promovam a socialização através de cantos folclóricos e
danças de roda. Através da dança, as crianças desenvolvem aspectos como
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lateralidade, noção espacial e a interação com os colegas. Pode-se ainda trabalhar
também com elementos como o andamento (rápido e devagar) e os diferentes ritmos
das músicas.


Trabalhar atividades de fixação ou registro, em que as crianças vão trabalhar mais
especificamente o aprendizado dos conhecimentos musicais, como os diferentes
timbres ou nomes dos instrumentos. Jogos, brincadeiras e até mesmo folhinhas de
atividades são bem-vindos como exercícios de fixação desses conceitos e como uma
forma de avaliação por parte do professor.



Focar em atividades livres, com contação de histórias e brincadeiras. Os jogos e as
brincadeiras trabalham propriedades do som, como altura, intensidade e timbre,
enquanto as histórias podem explorar esses diferentes elementos musicais no jeito de
falar dos diferentes personagens.



Momento do relaxamento, normalmente com uma música tranquila e que acalme as
crianças, que devem estar bem agitadas com as atividades desenvolvidas até então.
Do mesmo jeito que a aula começou com uma canção, o educador pode acabar a aula
com um canto mais calmo e que mostre para os alunos que a aula chegou ao fim.

AVALIAÇÃO:


A avaliação dos alunos será feita através de observação durante todo o processo do
projeto.



A avaliação do projeto será feita durante e ao término com todos os profissionais
envolvidos, para que assim possamos rever passo a passo todas as ações e solucionar
todos os entraves que possam ter ocorrido.



Resultados esperados: desenvolver a capacidade crítica, observadora e o interesse
pela música. A música é uma das atividades mais estimulantes para o intelecto das
crianças. A musicalização na Educação Infantil pode trazer muitos benefícios à sua
formação. A música aguça os sentidos e ajuda no desenvolvimento integral dos
pequenos, fazendo com que cresçam mais saudáveis, confiantes, autônomos e
integrados ao grupo a que pertencem.

11. PLANO DE AÇÃO


GESTÃO PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

-Proporcionar um ambiente agradável e acolhedor visando o
bem estar das crianças.
-Familiarizar as crianças ao espaço escolar e sua rotina.
-Propiciar um ambiente seguro para que a criança possa
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manifestar suas emoções e necessidades.
METAS
AÇÕES

- Duração de duas semanas com horário reduzido.
-Os pais devem conversar com o filho sobre a sua ida para a
escola, mencionando todas as vantagens dessa separação.
-Nos primeiros encontros, o professor deve mostrar interesse
pela criança, perguntar como ela está e transmitir segurança
nessa aproximação.
-Nos primeiros dias de aula, conduzir o filho caminhando, e não
no colo, até a professora. Isso facilita a despedida;
-Evitar sair escondido e despedir-se de forma natural;
-Se a criança chorar, explicar que voltarão para buscá-la,
demonstrando tranquilidade e segurança;
- Respeitar o horário de entrada e saída estipulado;
-Em caso de dúvida ou insegurança, procurar a equipe da
escola.
-O educador também pode apresentar todas as instalações da
escola, os demais profissionais que fazem parte dela e os
colegas da turma. A criança precisa se sentir acolhida durante a
recepção.
O professor e o diretor devem compartilhar com os pais como foi
à participação do aluno em sala de aula, a relação do pequeno
com os demais colegas e as dificuldades que ele apresentou.
-O educador deve conversar com os pais para reunir
informações sobre as crianças como: nome; brinquedos
preferidos; medicamentos que ele toma; tempo que costuma
passar com os pais; cuidados especiais na alimentação.
-Ao reunir essas informações, o educador já compreenderá
melhor como tratar a criança e como estimular a participação
dela em sala de aula.

AVALIAÇÕES
-Através da observação das crianças na semana de adaptação
escolar.
RESPONSÁVEIS
-Direção, Coordenadores, Orientador, Professor e Pais
CRONOGRAMA
-Nas duas primeiras semanas do ano letivo.

OBJETIVOS
-Inserir os funcionários da escola na realização dos projetos e
atividades a serem desenvolvidos durante o ano.
METAS
- Que 90% dos funcionários estejam a par do funcionamento
dos projetos e atividades desenvolvidos na escola.
AÇÕES
Realizar reuniões pedagógicas e administrativas periodicamente
para conhecimento dos projetos e atividades que serão
realizadas durante o ano.
AVALIAÇÕES
-Através de reuniões avaliativas.
RESPONSÁVEIS
-Direção e Coordenadores
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CRONOGRAMA
- Durante o ano letivo.

OBJETIVOS
-Diminuir os incidentes durante o recreio.
-Sensibilizar as crianças quanto à necessidade de mudanças
comportamentais durante o recreio.
-Oportunizar que os alunos conheçam brincadeiras diferentes.
-Complementar e/ou reforçar no recreio temas abordados em
sala de aula.
METAS
- Que durante as atividades realizadas no recreio 90% dos
alunos participem das atividades sem o risco de acidentes.
AÇÕES
-Estabelecer combinados com as crianças para realizarmos as
atividades de maneira harmoniosa.
-Promover atividades diferenciadas para cada dia da semana:
 Segunda (Vídeo e História) reforçar o tema trabalhado
em sala de aula através do vídeo e ou história.
 Terça (Ginástica)
 Quarta (Brinquedo)
 Quinta (Canta comigo) reforçar o tema trabalhado em
sala de aula através de brincadeiras e músicas
 Sexta (Brinquedo)
-Fazer a socialização de alunos do Ensino Especial com os
demais alunos, visando facilitar sua inclusão em turmas maiores
posteriormente.
AVALIAÇÕES
-Participação e interesse dos alunos na realização das atividades
e diminuição dos incidentes no recreio.
RESPONSÁVEIS
-Direção, coordenação e readaptados.
CRONOGRAMA
-Durante o ano letivo no horário do recreio.

OBJETIVOS
-Proporcionar estudos na coordenação pedagógica de quartafeira com objetivo de orientar a prática em sala de aula e
analisar os processos de ensino e de aprendizagem sob
múltiplas perspectivas.
METAS
- Que para este ano de 2020 consigamos avançar em 90% no
desenvolvimento do trabalho tanto para crescimento pessoal do
profissional quanto para com as atividades desenvolvidas em
sala com o aluno.
AÇÕES
-Realizar
reuniões
pedagógicas
e
administrativas
periodicamente preparando, observando o trabalho dos alunos e
identificando a natureza de suas dificuldades. -Colher as
informações preciosas que serão compartilhadas e discutidas
com os demais docentes.
-Montar uma ficha coletiva com quesitos importantes para
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avaliação do aluno em sala de aula.
-Discussões para aprofundarmos com relação ao conselho de
classe e seus objetivos e adequação das fichas de avaliação
para melhor atender o aluno.
-Levantamento de temas de interesse dos professores para
estudos.
AVALIAÇÕES
-Através de reuniões avaliativas da eficácia dos temas em
estudo para a prática pedagógica.
RESPONSÁVEIS
-Direção, Coordenadores, SEAA, Orientador Educacional e
Professores.
CRONOGRAMA
- Durante o ano letivo.

OBJETIVOS
-Confeccionar quinzenalmente o Planejamento Pedagógico com
o objetivo de orientar o professor em sala de aula.
METAS
- Que para este ano de 2020 o professor consiga ministrar 90%
da Base Nacional Comum Curricular e Currículo em Movimento
conciliando com a Proposta da Plenarinha VIII “Musicalidade das
Infâncias: de lá, de cá de todo lugar”.
AÇÕES
-Realizar
reuniões
pedagógicas
quinzenalmente
para
elaboração do planejamento que será ministrado em sala de
aula pelo professor regente.
-Selecionar o conteúdo para ser trabalhado na quinzena.
-Pesquisar atividades, músicas, brincadeiras e vídeos para
serem trabalhados os conteúdos da quinzena.
-Montar as atividades para serem reproduzidas para todas as
turmas conforme planejamento quinzenal.
-Distribuir aos professores o planejamento quinzenal digitado
para acompanhamento e execução do mesmo
-Distribuir as atividades xerocopiadas para todas as turmas
conforme planejamento coletivo.
AVALIAÇÕES
-Através de reuniões avaliativas quanto a realização do
planejamento pelos professores e sua aplicablidade.
-Avaliar a confecção e aplicabilidade das atividades para os
alunos.
RESPONSÁVEIS
-Coordenadores e professores.
CRONOGRAMA
- Durante o ano letivo.

OBJETIVOS

-Realizar o Conselho de Classe a fim de refletir sobre a
aprendizagem dos alunos e o processo de ensino.

METAS
-Discutir acerca da aprendizagem dos alunos, o desempenho
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dos docentes, os resultados das estratégias de ensino
empregadas, a adequação da organização curricular e outros
aspectos referentes a esse processo, a fim de avaliá-lo
coletivamente, mediante diversos pontos de vista.
AÇÕES

- Promover uma visão mais correta, adequada e abrangente do
papel da avaliação no processo ensino-aprendizagem;
- Valorizar a observação do progresso individual dos alunos aula
a aula, bem como seu comportamento cognitivo, afetivo e social
durante as aulas;
- Reconhecer o valor da história de vida dos alunos, tanto no que
se refere a seu passado distante quanto próximo (período a ser
avaliado);
- Incentivar a auto-análise e auto-avaliação dos profissionais de
ensino;
- Prever mudanças tanto na prática diária de cada docente como
também no currículo e na dinâmica escolar, sempre que
necessário;
- Traçar metas para que as mudanças sugeridas sejam
efetivamente realizadas.
-Conhecer o nível de desempenho inicial do aluno (constatação
da realidade) através de preenchimento de formulário individual
do aluno com objetivos alencados pelo grupo de professores na
semana pedagógica;
- Analisar o progresso do aluno comparando seu nível inicial de
desempenho com o nível atual, considerando o que é essencial e
importante de ser aprendido e desenvolvido ao longo do
processo educativo (qualificação da aprendizagem);
-Tomar decisões que possibilitem atingir os resultados esperados
para o semestre seguinte.

AVALIAÇÕES

- Observar se foram levadas em conta às avaliações de
desenvolvimento dos alunos, considerando as singularidades de
comportamentos, aprendizagens e histórias de vida de cada um.
- Observar às intervenções necessárias para melhorar o
processo ensino-aprendizagem das turmas e dos alunos,
individualmente e ou coletivamente de acordo com os objetivos
traçados.

RESPONSÁVEIS
-Direção, Coordenadores, Orientador, SEAA e professores.
CRONOGRAMA
- 1º semestre – Reunião em 03/06/2020
- 2º semestre – Reunião em 18/11/2020

OBJETIVOS

-Fazer horta suspensa com os alunos das turmas de TGD.
-Oportunizar momentos em que as crianças participem do
cultivo e do cuidado com a horta.
-Despertar o interesse das crianças para o cultivo de hort a.

METAS
-Que ao final do 2º semestre esteja 100% concluído.
AÇÕES

-Fazer o reconhecimento do espaço em que será feito o plantio.
Nesta etapa, o professor.
-Por fim as crianças participam do processo de plantio da horta
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e manutenção (regar e fazer limpeza do canteiro).
-Acompanhar a plantação, observando o crescimento.
-E participam do momento tão esperado a colheita e a
experimentação.
AVALIAÇÕES
-Através do entusiasmo e participação das crianças no plantio e
colheita dos alimentos.
RESPONSÁVEIS
-Direção, professores, pais, alunos e coordenadores.
CRONOGRAMA
-Durante o ano letivo.

OBJETIVOS
-Realizar na entrada da escola um momento de oração, canto e
informações para alunos, pais e professores.
METAS
- Valorizar o convívio entre todos.
AÇÕES
-Ao entrar na escola as crianças formarão filas de acordo com a
numeração da sala de aula.
-A direção, coordenação e ou professores irá iniciar a oração.
-Cantar com as crianças uma música que gostem.
-Dar informes para os alunos, pais e ou professores sempre que
necessário.
AVALIAÇÕES
-Através da aceitação da comunidade escolar
RESPONSÁVEIS
-Direção, Coordenadores, pais, alunos e professores.
CRONOGRAMA
- Durante o ano letivo.



GESTÃO PARTICIPATIVA

OBJETIVOS
-Buscar maior integração entre a família e a escola.
-Proporcionar momentos onde as famílias possam ser
orientadas a respeito das dificuldades e potencialidades do
aluno.
METAS
- Participação de 80% da comunidade escolar nas atividades de
integração promovidas na escola.
AÇÕES
-Realizar reuniões pedagógicas.
-Convidar a família a estar na escola sempre que necessário.
-Realizar palestras, seminários ou cursos para as famílias.
-Promover encontros com a Orientação Educacional a fim de
estreitar as relações entre orientador e as famílias.
-Atendimento com a SEAA aos alunos e pais.
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-Participação da família nas festas realizadas pela escola.
AVALIAÇÕES
-Promover pesquisas através de questionários para levantar a
satisfação dos pais para com o trabalho realizado pela escola.
RESPONSÁVEIS
-Direção, coordenação, professores, SEAA, entre outros
CRONOGRAMA
-Durante o ano letivo.

OBJETIVOS
-Estreitar as relações entre os participantes do Conselho
Escolar com as atividades realizadas na escola.
METAS
Realização de reuniões mensais ou sempre que necessário
com os membros co Conselho Escolar.
AÇÕES
-Realizar reuniões para conhecimento e participação no PP.
-Realizar reunião para levantamento de prioridades
relacionadas às demandas da escola.
AVALIAÇÕES
-Através do envolvimento e participação dos segmentos do
Conselho Escolar.
RESPONSÁVEIS
-Direção e Conselho Escolar
CRONOGRAMA
-Durante o ano letivo.



GESTÃO DE PESSOAS

OBJETIVOS
-Criar um ambiente de trabalho favorável à cooperação e
crescimento coletivo.
METAS
- Que os funcionários sintam-se acolhidos em seu ambiente de
trabalho.
AÇÕES
-Oferecer palestras sobre relacionamento interpessoal.
-Relacionar as necessidades de recursos materiais mais
urgentes para o bom desempenho das funções.
-Promover eventos que possam reunir os funcionários, tanto
para resolver questões administrativas e pedagógicas quanto
para momentos de lazer.
-Promover com os funcionários reunião para colocá-los a par do
trabalho realizado por cada um e sua importância para o bom
andamento das atividades pedagógicas.
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AVALIAÇÕES
-Envolvimento dos funcionários na resolução dos problemas que
surgirem ao longo do processo.
RESPONSÁVEIS
-Direção, coordenação e SOE.
CRONOGRAMA
-Durante o ano letivo.

OBJETIVOS
-Utilizar as coordenações gerais e específicas para a formação
continuada dos funcionários bem como visar à melhoria da
saúde mental e física.
METAS
-Que os funcionários participem das atividades propostas pela
escola, SEEDF e EAPE.
AÇÕES
-Promover palestras, seminários, cursos e oficinas.
-Incentivar a participação do professor em cursos da EAPE
entre outros.
-Formar grupos de professores nos dias de coordenação para
visitas e confecção de materiais na oficina pedagógica.
-Absorver as aptidões e habilidades dos funcionários,
convidando-os para ministrar palestras, oficinas, fazer
apresentações teatrais, confeccionarem materiais.
-Organizar momentos (na escola ou fora dela) para que os
funcionários possam se divertir e relaxar.
-Disponibilizar aos funcionários acesso à internet para
pesquisas.
AVALIAÇÕES
-Através da participação dos funcionários.
RESPONSÁVEIS
-Direção, coordenação, professores, EAPE, SEAA, entre outros.
CRONOGRAMA
-Durante o ano letivo.

OBJETIVOS
- Avaliar os vários segmentos da escola a fim coletar dados e
prioridades para uma boa qualidade de ensino.
METAS
- Que 80% de todos os segmentos da comunidade escolar
participem do processo avaliativo da Instituição.
AÇÕES
-Confeccionar o Portfólio do aluno possibilitando ter consciência
sobre os avanços conseguidos, as atividades realizadas e sobre
o projeto em si.
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-Relatório Individual Semestral: descrição sucinta e minuciosa
onde o professor irá relatar os aspectos físicos, sociais, afetivos
e pedagógicos da criança para que pais e professores possam
conhecer os avanços do aluno.
-Questionário para avaliação dos pais com relação ao bom
desempenho da escola (funcionários, atividades pedagógicas
realizadas, limpeza, lanche, portaria, secretaria, direção entre
outros) e sugestões para projetos futuros
-Realizar reunião semestral com os funcionários para avaliação
das práticas educativas e sua constante qualificação,
possibilitando identificar problemas e encontrar soluções.
-Avaliações Institucionais conforme calendário escolar e sempre
que necessário.
AVALIAÇÕES
-Leitura e tabulação dos dados coletados para aprimoramento
do processo educativo.
RESPONSÁVEIS
-Direção, coordenação, professores, pais,alunos, Conselho
Escolar, SOE e SEAA
CRONOGRAMA
-Durante o ano letivo.



GESTÃO FINANCEIRA

OBJETIVOS
- Utilizar de maneira consciente os recursos financeiros
recebidos pela escola através do Caixa Escolar.
- Realizar reuniões com os membros do Caixa Escolar para a
definição de prioridades para execução da verba.
- Prestar contas junto aos órgãos e fórum competente do uso
dos recursos recebidos.
- Prezar pelos princípios que regem a execução do Caixa
Escolar.
METAS
- Entregar as prestações de contas nas datas programadas pela
Secretaria de Educação Do Distrito Federal.
- Realizar a aquisição de bens, serviços e manutenções
respeitando a ata de prioridades.
- Manter atualizado a composição do Caixa Escolar conforme
cronograma da Secretaria de Educação.
AÇÕES
- Contratação de pessoa competente e responsável para
formulação da prestação de contas (contador).
- Elaboração quadrimestral da prestação de contas.
- Apreciação de contas por parte do órgão fiscalizador do Caixa
Escolar.
- Confecção do relatório final para avaliação do órgão
competente da Regional de Ensino.
AVALIAÇÕES

- Aprovação das contas pelos membros co Conselho Escolar.
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-Aprovação das contas pelos órgãos competentes do GDF
-Aprovação das contas pelo fórum da comunidade
RESPONSÁVEIS
Presidente do Caixa Escolar, Equipe Gestora e Comunidade
Escolar.
CRONOGRAMA
Ano letivo.



GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS
-Instalar câmeras no pátio e portão de acesso principal para
auxiliar no monitoramento da entrada e saída de pessoas
estranhas contribuindo para a segurança da escola.
METAS
-Que ao final do 2º semestre esteja funcionando 100%.
AÇÕES
-Pesquisar na internet e lojas o valor das câmeras.
-Contratar da empresa instalação das câmeras.
AVALIAÇÕES
-Através da aquisição para a instalação das câmeras.
RESPONSÁVEIS

-Direção e Conselho Escolar

CRONOGRAMA
- Durante o Ano letivo.

OBJETIVOS
-Instalar um sombreador no parque
METAS
-Que ao final do 2º semestre esteja funcionando 100%.
AÇÕES
-Pesquisar o valor do que é preciso para instalar o sombreador
no parque.
-Promover passeios, festas e eventos para adquirir o valor
necessário para a contratação da empresa responsável para
instalação do sombreador.
-Contratar a instalação do sombreador no parque.
AVALIAÇÕES
-Através da aquisição e instalação do sombreador e sua
utilização nas atividades de parque.
RESPONSÁVEIS
-Direção e conselho escolar.
CRONOGRAMA
-Durante o ano letivo.
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OBJETIVOS

-Substituir as lâmpadas florescentes com reator por lâmpadas de led
em todas as dependências da escola.

METAS

-Realizar a troca das lâmpadas no 1º bimestre.

AÇÕES

-Pesquisar o valor do que é preciso para trocar as lâmpadas.
-Contratar empresa para fazer a troca das lâmpadas.
-Pagar o serviço realizado com a verba do PDAF.

AVALIAÇÕES
-Verificar a troca das lâmpadas e sua efetiva iluminação e bem estar
para professores e alunos.
RESPONSÁVEIS
-Direção e Conselho Escolar
CRONOGRAMA
-Conclusão da obra no 1º bimestre

OBJETIVOS

-Revisão hidráulica.

METAS
-Trocar torneiras dos banheiros e cozinhas.
-Reparo das válvulas de descargas de todos os banheiros.
-Troca das velas dos filtros dos professores e alunos.
-Troca dos registros com problema.
AÇÕES
-Pesquisar o valor da revisão hidráulica.
-Contratar empresa para realizar os reparos
necessárias.
-Pagar o serviço realizado com a verba do PDAF.

e

trocas

AVALIAÇÕES
-Verificar se realmente foram trocados e feitos os reparos nos
itens solicitados.
RESPONSÁVEIS
-Direção e Conselho Escolar.
CRONOGRAMA
-Conclusão da obra no 1º bimestre.

OBJETIVOS

-Instalar quadro branco nas salas de aula cujo benefício é a
facilidade de limpeza, melhor definição da escrita e possibilidade de
usar diferentes cores de caneta — o que permite destacar detalhes e
itens nos textos e nas imagens.

METAS

-Realizar a instalação de quadro branco nas salas de aula até o final
do 1º semestre.

AÇÕES

-Pesquisar o valor do que é preciso para instalação do quadro
branco.
-Contratar empresa para fazer a instalação do quadro branco nas
salas de aula.
-Pagar o serviço realizado com a verba do PDAF.

AVALIAÇÕES
-Verificar a instalação do quadro branco nas salas de aula e sua
efetiva utilização e bem estar para professores e alunos.
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RESPONSÁVEIS
-Direção e Conselho Escolar.
CRONOGRAMA
-Conclusão da obra no 1º semestre.

OBJETIVOS

-Fazer horta suspensa com os alunos das turmas de TGD.
-Oportunizar momentos em que as crianças participem do
cultivo e do cuidado com a horta.
-Despertar o interesse das crianças para o cultivo de hort a.

METAS
-Que ao final do 2º semestre esteja 100% concluído.
AÇÕES

-Fazer o reconhecimento do espaço em que será feito o plantio.
Nesta etapa, o professor.
-Por fim as crianças participam do processo de plantio da horta
e manutenção (regar e fazer limpeza do canteiro).
-Acompanhar a plantação, observando o crescimento.
-E participam do momento tão esperado a colheita e a
experimentação.

AVALIAÇÕES
-Através do entusiasmo e participação das crianças no plantio e
colheita dos alimentos.
RESPONSÁVEIS
-Direção, professores, pais, alunos e coordenadores.
CRONOGRAMA
-Durante o ano letivo.
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO
PROJETO PEDAGÓGICO

Ao concretizarmos a elaboração do Projeto Pedagógico de nossa Instituição de Ensino,
temos o propósito de lançarmos mão de ideias impossíveis de se realizar. Nessa perspectiva o
PP vai além de um agrupamento de objetivos, metas e planos.
Para sua aplicação é preciso incluir a conscientização e a organização no fazer
pedagógico e administrativo para que de forma coerente o trabalho dos profissionais e a
participação da comunidade se reflitam na prática de sala de aula. É obrigação da gestão
escolar o direito de aperfeiçoamento a todos os segmentos que compõem a Instituição,
valorizando suas experiências, conhecimentos e principalmente a sua prática pedagógica.
Diante disso, a avaliação do presente PP seguirá o favorecimento e surgimento de uma
escola que visa à formação de um aluno participativo, crítico, autônomo e onde o aluno e o
professor são vistos como agentes do processo ensino-aprendizagem.
O PP será avaliado em seu dia-a-dia através da observação e da aplicação dos
pressupostos e os elementos facilitadores, bem como discussão dos elementos dificultadores a
serem superados em nossa rotina, juntamente com suas fragilidades e potencialidades.
Pretendemos, junto as Instâncias Colegiadas envolvidas no trabalho da escola,
questionar constantemente o que fazemos o que está dando certo, o que precisamos melhorar
o que foi planejado.
Portanto, o Projeto Pedagógico desenvolvido pelos integrantes desta instituição não é
algo pronto e acabado, mas será sempre avaliado, repensado, redimensionado e realimentado
no que for necessário, principalmente, para o alcance de seu sucesso e implementação.
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13. PROJETOS INTERVENTIVOS

PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO LOCAL
ANO 2020
UNIDADE ESCOLAR: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 03 DE TAGUATINGA
COORDENADOR (ES): Marquênia Lucélia e Gabriela Nascimento
APRESENTAÇÃO: O CEI 03 atende 370 alunos de 4 e 5 anos – sendo 8 turmas de Jardim I,
10 turmas de Jardim II e 2 turmas de TGD.
OBJETIVO GERAL:
Mediar o trabalho entre os professores da Unidade Escolar, buscando engajar o Projeto
Pedagógico e o Currículo em Movimento da Educação Infantil no planejamento,
proporcionando aos alunos uma melhor construção do conhecimento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Favorecer a auto-estima, a socialização e o desenvolvimento do gosto e do senso
musical das crianças dessa fase. Cantando ou dançando, a música de boa qualidade
proporciona diversos benefícios para as crianças e é uma grande aliada no
desenvolvimento saudável da criançada interdisciplinando os conteúdos ao Currículo
em Movimento da Educação Infantil, através do Projeto “CANTA COMIGO”



Integrar a comunidade escolar com o trabalho realizado na escola;



Fazer um elo entre os dois turnos para que o trabalho pedagógico possa ser
desenvolvido dentro da mesma perspectiva;



Incentivar o trabalho do professor, desenvolvido em sala de aula, para que o mesmo
possa ser realizado de forma prazerosa e dinâmica;



Propor temas pertinentes à Educação Infantil, para estudo nas coordenações coletivas;

OBJETIVOS

METAS
AÇÕES

-Resgatar e conhecer cantores e grupos infantis;
-Ampliar repertório de músicas e ritmos;
-Criar com o corpo diferentes formas de expressão de
sentimentos, sensações e emoções, através de brincadeiras,
dança, música e etc;
-Trabalhar o Currículo em Movimento da Educação Infantil e
BNCC através do Projeto “CANTA COMIGO”
-Planejamento quinzenal contemplando um cantor ou grupo
musical Infantil a serem integrados ao conteúdo quinzenal,
através de atividades, filmes infantis, músicas, dramatizações,
brincadeiras cantadas, dança e etc.;

AVALIAÇÕES
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RESPONSÁVEIS

-Através da participação e envolvimento dos alunos nas
atividades propostas e na Culminância do Projeto.
-Toda comunidade escolar.

CRONOGRAMA

-Anual

OBJETIVOS

- Promover a interação família/ responsáveis e escola afim de
garantir o desenvolvimento integral da criança;
-Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção
e atitudes de participação nas atividades propostas.
-Envolver a comunidade escolar no Projeto através da
participação em atividades, sarais, festividades e eventos;

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÕES

-Convidar os pais/ responsáveis para participarem de sarais,
atividades para casa, reuniões, eventos, comemorações, oficinas
e apresentações;

RESPONSÁVEIS

-Através da participação e envolvimento dos alunos e Pais nas
atividades propostas e na Culminância do Projeto.
-Toda comunidade escolar.

CRONOGRAMA

-Anual

OBJETIVOS

- Promover a organização do trabalho Pedagógico realizado em
sala de aula;
-Planejamento quinzenal Coletivo

METAS
AÇÕES
AVALIAÇÕES

-Alternar os grupos matutino e vespertino na elaboração do
planejamento;

RESPONSÁVEIS

- Observar e acompanhar o processo de desenvolvimento da
criança através da consolidação dos objetivos.
-Gestores, Coordenação e Professores.

CRONOGRAMA

-Anual

OBJETIVOS

AVALIAÇÕES
RESPONSÁVEIS

- Promover uma relação dialógica afim de construir interações e
trocas de conhecimentos;
-Tornar as Coordenações e o Planejamento mais ricos
-Buscar sugestões de atividades, livros, brincadeiras, histórias,
passeios, momentos de descontração e etc.;
- Realizar estudos nas coordenações coletivas;
- Observação das relações e autoavaliação.
-Gestores, Coordenação e Professores.

CRONOGRAMA

-Anual

METAS
AÇÕES
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Educação Básica

Plano de Ação 2020
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

CRE: CRE DE TAGUATINGA
Unidade Escolar: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 03
Telefone: 3901 3766
Orientador (a) Educacional: MARISTELA ABADIA DO PRADO IMFELD
Matrícula: SEEDF: 237.699-7
E-mail: Maristela.prado@edu.se.df.gov.br
E-mail: pradomaristela17@gmail.com
Celular: (061) 9.9622-1723
Turno(s) de atendimento: segunda (matutino), terça, quarta e quinta (diurno) e sexta (matutino).

Diretor: Robson Anacleto da Silva
Vice Diretora: Angélica de Lara Brito
Supervisora: Evaneide do Nascimento e Silva
Chefe de Secretaria: Cidália Gonçalves de Melo
Auxiliar de Secretaria: Dirlene Luiza Ribeiro Alves de Souza
Pedagogo responsável: Jacqueline Oliveira e S. Rodrigues

Matrícula SEEDF: 31764- 0

Coordenadoras: Marquênia Lucélia Queiroz e Silva
Gabriella Nascimento

O Centro de Educação Infantil 03 de Taguatinga atende exclusivamente crianças entre 4 e 5 anos de idade,
inversa (inclusiva) e Classe Especial TGD (Transtorno Global de desenvolvimento) na educação infantil, onde
LDB.A comunidade escolar em sua maioria são moradores do Setor M norte, onde a escola está localizada.

No dia 03/02/2020 a Orientação Educacional foi reativada com a lotação da servidora, Maristela Abadia do Prado

presente Plano Anual de Ação do O.E, seguindo os termos da Orientação Pedagógica da Orientação Educacional
Federal, o Planejamento Pedagógico deste unidade de ensino e demais legislação atual. Esta implementação da
complexidade da vida do educando em interação com contexto social (Nérici,1980) e na esperança de ajudar,

formação integral, preconizado no Regimento Escolar da instituição: - “A Orientação Educacional integra-se a com

e na superação de conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno, tendo como pressupostos o resp

orientação, à opinião, à democracia da participação e à valorização do aluno como ser integral”. No momento
compartilhada com SEAA, visto que, a escola não dispõe de espaço individualizado. Inicialmente o espaço e o

selecionados para implementarem e inserirem a OE no texto pedagógico da escola priorizando ações conform

explicitado Currículo da educação Infantil e no PP da escola. Para isso este Plano está dividido em eixos a fim de

um modelo rígido, mas um caminho que possibilita mudança de rumo e reavaliações que forem ocorrendo ao long

OBJETIVOS

METAS

ESTRATÉGIAS
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1. Mapeamento
Institucional.
Universalizar, a
educação infantil
na pré-escola para
as crianças de 4 a
5 anos de idade
e....

-Meta 1: Eixo de Implementação
da OE
Organizar o espaço físico
- elaborar formulários, instrumentos
de registros e rotina de
arquivamento.
- Estudar e consultar documentos
que respaldam a ação OE.

Promover a O.E contribuindo com todos os
segmentos da escola.
Manter o serviço organizado e estruturado;
. Agenda semanal de atividades.
. Livro Ata de O.E.
. Registro de acompanhamento individual e
coletivo.
.
Solicitação
de
comparecimento
do
responsável a Unidade escolar.
. Rotina de arquivamento dos relatórios
produzidos pela OE e de documentos que
devam constar na pasta do estudante na
Secretaria Escolar:
. Criação e manutenção de arquivos de
atendimento realizado com estudantes,
Professor, equipe pedagógica, direção e
família.

fev

.d
ne

. Analisar documentos legais da educação e
diretrizes pedagógicas do OE.
. Apresentação das atribuições, do papel da
OE como pode recorrer ao serviço.
- Apresentar a OE à comunidade
escolar...
- Conhecer os profissionais que atuaram neste
ano letivo;
- Participar de reunião Pedagógica
no início do ano letivo da escola;

- Conhecer e analisar as características da
instituição escolar;
- Realizar grupo de estudo sobre atribuições
do Serviço de Orientação Educacional.
. participar do curso “aprender sem parar” para
ingressantes na SEEDF.
- participação no momento de apresentação
dos Professores, Técnicos, Gestores e demais
profissionais da escola;
- apresentar as atribuições do profissional de
O.E.em conformidade com O.P;

Du

Iní
- Participar das Coletivas semanalmente na
escola;

Meta 2: Eixos de ações
institucionais da OE:

- Manter frequência nos encontros com o
grupo de Orientadores da Regional de
Taguatinga.
- conhecer e participar dos Projetos em
andamento na escola:
- Conhecer o número de turmas ofertadas;
- Solicitar lista atualizada de estudantes por
turma;
- conhecer quadro funcional;
-Elaborar Planos de Ação Anual da OE;
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- Planejar as ações de forma coletiva
articulada e coletiva para auxiliar na superação
das situações problema//desafios identificadas
na análise e interpretação dos dados da
realidade escolar;
- elaborar relatório anual da OE;
- colaborar na ação-reflexão-ação das
diretrizes pedagógicas, articulando ao projeto
pedagógico da escola (PP), garantindo os
direitos dos estudantes e de suas famílias.

- participar dos conselhos de classe e
sensibilizar para implementação dos mesmos;
- colaborar, com as ações que viabilizem a
avaliação das atividades pedagógicas;
- participar de atividades dos dias letivos
temáticos e atividades comemorativas;
- Escuta sensível e ativa;
- Apoio para tomada de decisões;
- Coordenação de ações conjuntas;
Meta 3: Procedimentos das
ações com os Professores:

- Sensibilização dos professores quanto à
importância de estratégias pedagógicas
cooperativas
para
fortalecimento
de
convivência;
- Participação no planejamento, na execução e
na avaliação das atividades coletivas;
- desenvolvimento de ação conjunta com
SEAA;
- colaboração na aprendizagem a partir dos
conflitos;
- auxiliar na reflexão e na sensibilização da
comunidade escolar para prática inclusiva;
- contribuir com as coordenações coletivas;
- Desenvolver ações coletivas com SEAA;
- Sondagens das demandas ou das
necessidades indicadas pelo corpo docente;
- parceria para estimular diversas atividades
com música, apreciando, contemplando, com
a intenção de ampliar à capacidade de
expressão e comunicação;
- Devolutivas das ações desenvolvidas, a partir
das demandas e seus desdobramentos;
- Participação e contribuição para
desenvolvimento no Conselho de classe;

o

- Colaborar na recepção dos estudantes,
acompanhando o período de adaptação com o
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retorno às aulas.
- acolhimento nas situações
espontânea ou indicadas.

de

busca

- Registro de acolhimento;
- Utilização de metodologia diversificada de
acompanhamento tais como: escuta ativa,
mediação, dialogo;
Realizar intervenções coletivas, individuais e
ou em pequenos grupos, utilizando textos
reflexivos, vivências, dinâmicas de grupo;
Meta 4- Procedimentos e Ações
junto aos estudantes:

- Participar das atividades de reflexão da luta
da pessoa com deficiência , educação para a
vida, consciência negra, dentre outras;
- Elaborar proposição e desenvolvimento
coletivo de ações e projetos de acordo com PP
que favoreçam aprendizagem das temáticas
- Estimular e fortalecer o desenvolvimento de
atividades culturais;
- Propor e participar na construção coletiva
das normas disciplinares e do plano de
convivência escolar;
- assistência aos alunos no decorrer do
processo de retorno e adaptação.
- promover roda de conversa e dramatização
(sobre a importância e cuidados com o corpo,
hábitos de higiene); O tema é flexível
conforme indicação de professores, dos
alunos e da família.
- promover roda de conversa com pais e
responsáveis, a fim, de abordar temas atuais e
compartilhar informações que auxiliem na
educação e no aconselhamento aos filhos;
- Participar e articular de eventos, gincanas
culturais, ações beneficentes, entre outros;
- Acolhimento às famílias e / ou responsáveis
por solicitação própria ou por convocação;
- utilizar metodologia diversificada de
acompanhamento tais como: escuta ativa,,
mediação,
diálogo
problematizador,
observação
participante, pesquisa-ação,
entrevistas , histórias de vidas, questionários,
estudo de caso, dentre outros;

Meta 5: Procedimentos das
Ações junto às famílias:

- articulação em rede;
- registro de acompanhamento de forma
processual;
- orientar e encaminhar para os especialistas
tais como, fonoaudiólogos, psicólogas, neuro pediatras;
- orientações aos pais e responsáveis sobre o
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processo inicial de adaptação dos estudantes
da educação infantil.
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