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Tudo o que a gente puder fazer no sentido de
convocar os que vivem em torno da escola, e dentro
da escola, no sentido de participarem, de tomarem
um pouco o destino da escola na mão, também.
Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é
pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se
põe diante de nós que é o de assumir este país
democraticamente [...]. Paulo Freire
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1- APRESENTAÇÃO
De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I
- elaborar e executar sua proposta pedagógica; Art. 13. Os
docentes incumbir-se-ão de: I - participar da elaboração da
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; II - elaborar
e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino (BRASIL, 2009).
A construção da Proposta Pedagógica desta instituição proporciona uma parceria
democrática entre comunidade e escola. A proposta foi construída a partir de observações,
reflexões, pesquisas, palestras, debates, avaliações e das diversas atividades dos
professores em parceria com a comunidade escolar. O objetivo é tornar a oferta um
organismo vivo sempre evoluindo em direção as melhorias propostas por todos, visando
enfrentar os desafios do cotidiano da escola de uma forma sistematizada consciente e
participativa, contudo o planejamento das atividades escolares é uma necessidade
imperiosa e, por esta razão, o objetivo desta PP, é propor um encaminhamento para as
ações pedagógicas apresentando a organização e operacionalização do nosso trabalho.
Considerando a importância desses objetivos, este projeto tem a necessidade de
atender as dimensões política e pedagógica da educação, buscando destacar a função
principal da escola, educar e cuidar, brincar e interagir. Alguns autores sugerem que,
talvez, o uso da expressão “cuidados educacionais” ponha em melhor foco o
entendimento da indissociabilidade destas dimensões, ações como; banhar, alimentar,
trocar, ler histórias, propor jogos, brincadeiras e projetos temáticos para se conhecer o
mundo são proposições de cuidados educacionais, ou ainda, significam uma educação
cuidadosa (BARBOSA, 2009: 70).
Sendo a PP um documento de suma importância, reflete a realidade da escola e
tem por finalidade assegurar e fundamentar todo o funcionamento da estrutura
pedagógica, assim como dar garantia e legitimidade para que a escola seja palco de
inovações, investigações e grandes ações fundamentadas num referencial teórico
metodológico que permite a construção da identidade e exerça seu direito à diferença, à
singularidade, à transparência, à solidariedade e à participação (Veiga, 1996).
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O Currículo em Movimento da Educação Infantil reconhece que seu maior
objetivo é a busca pelo atendimento educacional de qualidade aos bebês, crianças bem
pequenas e crianças pequenas, para isso, deve oferecer à Educação Infantil da rede
pública distrital elementos “norteadores que subsidiem as instituições a elaborar,
desenvolver e avaliar seu projeto político-pedagógico” (p.13). Nosso maior objetivo é
fornecer uma proposta prática com uma abordagem Histórico-Critica e Histórico-Cultural
contextualizada,

acreditando

na

importância

das

interações

sociais

para

o

desenvolvimento do indivíduo, na aprendizagem obtida na relação das crianças com os
adultos e com outras crianças como impulsionadora do desenvolvimento dos sujeitos.
A construção desta PP se deu através da composição de ações realizadas entre
comunidade escolar e profissionais da educação. Com os Profissionais foram realizados
debates, mesa redondas, estudos e dinâmicas que ajudaram na reflexão e problematização
da construção deste instrumento de trabalho. O contato com as famílias ocorreu através
de reuniões pedagógicas, dias letivos temáticos, enquetes através dos meios de
comunicação e do site da instituição. Também houve escuta ativa dos pais e alunos através
de implantação da caixa de sugestões, para acolhimento das melhorias e projetos a serem
desenvolvidos.
Ao entender a composição dos segmentos de professores, auxiliares de educação,
alunos e pais como Comunidade Escolar, defendemos que cada um desses, teve e ainda
terá ao decorrer do ano, uma participação fundamental na construção e na execução desta
PP, para conjuntamente proporcionarmos a nossas crianças uma educação de qualidade.

figura 1
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2- HISTORICIDADE DA ESCOLA
A Lei nº 13.019/2014, denominada de Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil (MROSC), trouxe como inovação o Termo de Colaboração em
substituição aos convênios. O Termo de Colaboração diz respeito ao instrumento por
meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública
com as Organizações Da Sociedade Civil (OSC) para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco, propostas pela administração pública e que envolve a
transferência de recursos financeiros.
Tal termo foi utilizado para a celebração desta parceria entre Governo do distrito
Federal, Através da Secretaria de Estado e Educação e a Associação Beneficente
Coração de Cristo, registrada na junta comercial de Brasília – DF, sob o número
15.240.878/0001-71, em 05 de julho de 2012, para execução de atividades condizentes
com as políticas públicas já conhecidas, divulgadas nos programas de governo, onde a
administração pública consegue estipular os objetos, as metas, os prazos e mensurar os
valores que serão disponibilizados, bem como os resultados a serem alcançados.
O Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI Capim Estrela, localiza-se
em Samambaia Norte – QS 613, área Especial número 02, Distrito Federal, foi ocupado
pela instituição em 09-08-2017. Na data citada a instituição assumiu a administração do
CEPI, convocando a equipe de trabalho para organização do espaço, limpeza e
planejamento das estratégias a serem utilizadas ao longo do ano letivo.
Em decorrência de pequenos reparos a serem corrigidos no prédio, do aguarde
de mobiliários necessários para receber os alunos e do encaminhamento das matriculas
por parte da Regional de ensino, as aulas tiveram início em 28 de agosto de 2017.
Iniciou-se também o projeto Adaptação Escolar trabalhado até 2018,
objetivando a familiarização da criança ao espaço escolar e sua rotina, além de
um ambiente acolhedor que visa o bem-estar dos alunos. Após o início das aulas a
comunidade foi chamada para a primeira reunião pedagógica onde foi apresentado o
quadro de funcionários, o Curriculum em Movimento, as Orientações Pedagógicas e
documentos basilares. O memento também foi utilizado como ponto inicial para a
construção coletiva do Projeto Político pedagógico em 2017, assim como nos anos
posteriores.
O CEPI Capim Estrela iniciou suas atividades pedagógicas com as crianças,
oferecendo à comunidade local a educação infantil, de zero a três anos e onze meses de
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idade, proporcionando acompanhamento nutricional, social e recreativo completo e de
qualidade. Seu regime de funcionamento é integral com duração de 10 horas diárias, para
atender uma demanda de 136 crianças em 2017, de 150 em 2018 e 174 a partir de 2020,
o CEPI conta com profissionais capacitados conforme Diretrizes Pedagógicas, visando
um trabalho voltado a socialização ao cuidar e o educar simultaneamente, priorizando
todos os aspectos desde o físico, psicológico, intelectual ao social e ainda se
complementando com ações para a família e comunidade, conforme a LDB.
Em 2017 as aulas tiveram início em 28 de agosto, após sua inauguração. Em 2018,
2019 e 2020 ano letivo teve início em fevereiro. Nos primeiros dias ocorreu a Semana
Pedagógica, onde os profissionais retornaram do recesso ao planejamento e preparação
do espaço do CEPI para receber as crianças, neste período também foram iniciadas as
discussões acerca da Proposta Pedagógica com a equipe e posteriormente com toda a
comunidade escolar
O Projeto de adaptação escolar foi desenvolvido até 2018, a partir de 2019, foi
ampliado para Projeto Acolhimento e Inserção, visando o a familiarização das crianças e
seus responsáveis ao ambiente escolar, respeitando as histórias de vida a singularidade de
cada um. Estratégia que se revelou de fundamental importância, haja vista, que houveram
aproximadamente 50 % de crianças novas no CEPI nos anos anteriores e 60% em 2020
após a ampliação do número de crianças a tendidas. Atualmente a Escola atende a duas
turmas de berçário com 24 crianças, três turmas de maternal 1 com 66 crianças e quatro
turmas de maternal 2 com 84 educandos.
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2.1 Dados de identificação da instituição.
Nome: Centro de Educação da Primeira Infância Capim Estrela
Endereço: QS 613 área especial nº 02, samambaia Norte, Distrito Federal
CEP: 72321577

Telefone: 61-34597132

Código INEP: 53017447

E-mail: cepicapimestrela@gmail.com
Administração: Associação Beneficente Coração de Cristo
CNPJ: 15240878/0001-71

Termo de Colaboração 193/2017 SEEDF

2.2. Caracterização Física da Escola
A instituição tem uma área de construção com 1118,48m², bem estruturada com
ótimas instalações, espaços diversos como parquinho de areia, anfiteatro, pátio com
desenhos no chão, área verde, área externa da sala de aula, dentre outros que possibilitam
práticas de brincadeiras e recreação com as crianças, sendo cada qual com seu objetivo
pedagógico e planejamento bem elaborado. As cores são bem distribuídas trazendo calma
e despertando curiosidade nas crianças favorecendo a aprendizagem e contribuindo para
um trabalho melhor. A estrutura física da escola é um ambiente com espaço direcionado
para atender a etapa de Educação Infantil e proporciona momentos de ludicidade e
conforto.
O CEPI conta com:
•

09 salas de aulas sendo quatro

•

com banheiros e uma adaptada

03 salas para rede, energia e
telefone;

da videoteca,

•

01 sala da direção;

•

01 pátio com área coberta;

•

01 sala de secretaria

•

01 sala de informática;

•

01 sala de coordenação e

•

01 anfiteatro;

•

02 banheiros (masculino e

•

professores
•

02 banheiros (masculino e

feminino) para as crianças;

feminino) para professores e

02 banheiros (masculino e

direção;

feminino) para as crianças com

•

01 sala de almoxarifado;

necessidades especiais;

•

01 hall de entrada;

•

01 lavanderia;
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•
•

01 depósito para material da

•

01 copa,

lavanderia;

•

01 lactário, bebedouros;

01 depósito para material de

•

02 banheiros (masculino e

limpeza;
•

feminino) para os funcionários;

01 cozinha, dois depósitos para

•

01 parque de areia

material de cozinha;

•

01 estacionamento.

Direção Pedagógica

Coordenação Pedagógica

Secretaria

Pátio

Anfiteatro

Estacionamento
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Banheiro Infantil

Banheiro de Funcionários

Sala de atividades

Lactário

Lavanderia

Cozinha

2.3. Composição da Equipe Gestora e Pedagógica
Os profissionais que desenvolvem atividades educacionais sistemáticas e diretas
com as crianças são contratados segundo profissão e qualificação exigida e de acordo com
as normas de consolidação das Leis do trabalho (CLT). Atribuições de cada função, são
eles:
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Diretor Pedagógico: Articular, liderar e executar políticas educacionais, na qualidade de
mediador entre essas e a proposta pedagógica da instituição educacional, elaborada em
conjunto com a comunidade escolar, entre outras.
Coordenador pedagógico: Orientar e coordenar a participação docente nas fases de
elaboração, de execução, de implementação e de avaliação da proposta pedagógica da
instituição; articular ações pedagógicas entre professores, equipes de direção e da CRE,
assegurando o fluxo de informações, entre outras.
Auxiliar Administrativo: Desenvolver atividades na área administrativa dando suporte
as atividades da instituição.
Professor: Reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e do brincar e interagir
nas atividades desenvolvidas na instituição; planejar seja individualmente ou
coletivamente, todo o trabalho intencionalmente pedagógico a ser desenvolvido;
participar da elaboração e implementação da proposta Pedagógica e dos processos de
planejamento e avaliação da instituição.
Monitor: Acompanhar as orientações e executar as atividades propostas pela direção,
pela coordenação e pelo professor, conhecer e acompanhar, sob orientação do professor,
o planejamento pedagógico.
Nutricionista: Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de
alimentação e nutrição; elaborar e assinar cardápios balanceados e variados, com
periodicidade semanal, de acordo com as necessidades alimentares das crianças,
incluindo alimentos de origem animal, vegetal e mineral, baseando-se na observação da
aceitação dos alimentos; elaborar cardápios próprios para cada faixa etária, com especial
atenção àquele destinado ao Berçário.
Cozinheira: Preparar e servir a alimentação escolar, de acordo com orientações do
nutricionista, observando as normas de higiene, a data de validade dos gêneros
alimentícios; observar os aspectos dos alimentos antes e depois de sua preparação, quanto
ao cheiro, à cor e ao sabor; verificar o cardápio do dia, selecionar com antecedência, os
ingredientes necessários e preparar a alimentação, observando padrões de qualidade
nutricional, para que esteja pronta no horário estabelecido e na temperatura adequada.
Porteiro: Coordenar e orientar a movimentação das crianças, desde o início até o término
dos períodos das atividades escolares.
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Serviços Gerais: Realizar trabalhos relativos à limpeza e conservação de salas, pátios,
instalações sanitárias, áreas verdes e demais dependências da entidade e equipamentos
sob sua responsabilidade.
Agente de segurança (vigia): exercer a vigilância da instituição orientando pessoas que
eventualmente circulem em locais inadequados.
Os educadores possuem formação em nível superior, inclusive alguns com cursos
de pós-graduação. A equipe participa espontaneamente de cursos e palestras oferecidos
pela SEEDF e outros.
Os nomes e os cargos das pessoas que compõem o CEPI Capim Estrela em 2020
são:
Presidente

Ana Lécia Souza Loiola marinho

Diretor

Carla Cristina Santigo de Lima Ferreira’

Coordenadora

Amarilene Amaro de Oliveira

Nutricionista

Patrícia kelly Dantas Lima

Secretário

Ailana Loiola Martins

Professores

Berenice Oliveira Souza da Cruz
Edilvana Neres Fonseca
Gabrielle Gonçalves de Souza
Luciana de Paula Costa
Maria Aparecida Rodrigues de Sousa
Marileia Souza L. Machado
Marlene de Almeida Faria
Miriam Rodrigues Batista Rocha
Roberta Bezerra da Silva

Monitoras

Ariane Karla Duarte Sabino
Bianca Siqueira Gomes
Cliciane Carvalho Muniz
Débora Fernandes da C. Soares
Fernanda Kelly da Silva
Flávia Ferreira Dantas
Gleyce da Silva de Souza
Ilza Maria Sousa de Albuquerque
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Irismar Cassimiro dos Santos
Jessica Geovana Lima de Souza
Natacha Lima de Souza
Raimunda Maria Lima Campos
Raquel Liebmann de Souza
Rosane Alves Chaves
Tainá Santana Feitosa
Cozinheira

Magna de Castro Jeremias

Auxiliares de cozinha

Celma Nogueira Medeiros
Tânia Cristina Da Mota Costa

Portaria

Iranildo Pereira dos Santos
Elinei Ribeiro Fonseca

Agente Patrimonial

Joséderson Ramalho Salviano
Lucas Rodrigues Dias

Tabela 1: quadra de funcionários 2020

Figura 1
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3- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
O CEPI Capim Estrela atende uma comunidade com aspectos culturais variados,
sendo grande a busca por vagas. Através do questionário socioeconômico aplicado, foi
possível perceber a maioria das famílias constituídas por três membros (responsáveis e
criança), casados, morando de aluguel, com ao menos um dos membros trabalhando e
tendo renda em média um salário mínimo. No que se refere a dinâmica nos lares, percebese que a maior parte das crianças fica aos cuidados das mães, que as principais atividades
de lazer realizadas são passeios e visitas a parentes, e que as crianças quando estão em
casa tem por atividade de lazer o assistir TV, as brincadeiras e o vídeo game.
A comunidade considera como “muito importante” o acompanhamento das
crianças na escola e se esforça para participar dos eventos culturais e reuniões feitas pela
instituição, Além de ter interesse em adquirir ou aumentar seus conhecimentos referentes
a saúde e bem-estar e educação dos filhos.
3.1. Características Sociais

Após o início das aulas a comunidade foi chamada para a primeira reunião
pedagógica onde foi apresentado o quadro de funcionários, o Curriculum em
Movimento, as Orientações Pedagógicas. O memento também foi utilizado como ponto
inicial para a construção coletiva da Proposta Pedagógica.

Posteriormente foi

encaminhado aos responsáveis um questionário para avaliação das características sociais
das famílias.
As questões averiguadas constam a seguir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quantas pessoas compõem a sua família?
Alguém da família trabalha fora. No caso de resposta (sim) pode responder a
próxima questão.
Qual a profissão do responsável pelo sustento da família?
Qual é o tipo de residência de sua família
Você acompanha o desenvolvimento do seu/sua filho (a) em sala de aula
(disciplina, avaliação, agenda, com conversas informais).
Você considera importante sua participação nos eventos culturais e reuniões que
a escola promove. Por que.
Seu (sua) filho (a) brinca em casa. Quais os brinquedos preferidos.
Qual é o seu estado civil?
Quantas crianças estão estudando em sua casa?
14
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•
•
•

Você acompanha diretamente a vida escolar do seu filho?
Quem cuida do (a) aluno (a) quando o(a) mesmo(a) está em casa?
Dos assuntos a seguir, sobre quais gostaria de receber orientações e melhorar seu
conhecimento?
A família realiza atividades de lazer com a(s) criança(s)?
Qual é a principal atividade de lazer da(s) criança(s) quando a(s) mesma(s) está
em casa?
Para concluir o questionário, precisamos de algumas informações, mas lembre-se:
não é necessário identificar-se.

•
•
•

1,4

2,78

6,94

15,28

22,22

26,39

QUESTÃO 1

1 PESSOA

2 PESSOAS

3 PESSOAS

4 PESSOAS

5 PESSOAS

6 PESSOAS

Gráfico 1

Referente a composição, é possível analisar que 26,39% das famílias é composta de 3
pessoas (responsáveis e criança), 22,22% por 4 pessoas e 15,28% por 5 pessoas.

Questão 2A
90%
80%
70%
60%
50%
40%
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Gráfico 2
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Gráfico 3

Em média 80% das famílias tem ao menos um de seus membros empregados, sendo que
90% destes recebe em média um salário mínimo em quanto 10 % recebe igual ou acima
de três salários.
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Gráfico 4

Referente ao tipo de moradia 70% das famílias moram de aluguel, 15% em casas emprestadas e 10 % em
residências próprias.
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Gráfico 5
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Gráfico 6
Em relação ao desenvolvimento dos alunos na escola, 99% doas responsáveis afirma fazer o
acompanhamento das crianças informando ser de suma importância participar dos eventos culturais e
reuniões proporcionados pela escola.
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Gráfico 7

Questão8
35%
30%
25%
20%
15%

10%
5%
0%
Solteiro(a)

Viuvo(a)

Divorciado(a)

Casado(a)

União Estavel Separado(a)

Gráfico 8
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Gráfico 9
55% das famílias possuem apenas uma criança estudando em casa enquanto que 44% possuem duas
crianças em idade escolar matriculadas.
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Gráfico 10
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Gráfico 11

No que diz respeito a quem e responsável pelos cuidados com as crianças em seus lares
65% é feito pela mãe, 36% pelo pai e 24% pelos avós.
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Gráfico 12

49% das famílias gostaria de receber informações ou melhorar seus conhecimentos
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Gráfico 13
As principais atividades de lazer desenvolvidas pelas crianças em seus lares estão entre; assistir TV 47%
e brincar 46%.
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Gráfico 14
A maioria dos questionários foram respondidos pelas mães 75%.
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Gráfico 15

Ao analisar os dados gerados através do questionário é possível perceber que a
comunidade escolar especifica é bem participativa e engajado nos projetos e no contexto
escolar. Dados que nos ajudam a planejar e a construir de forma mais assertiva os
projetos integradores deste projeto tanto para esse ano quanto para os próximos anos.
4- FUNÇÃO SOCIAL
A função social do CEPI Capim Estrela consiste em promover o ensino de forma
eficiente e eficaz oportunizando a formação do aluno, por meio de valores éticos e
educacionais, a fim de que se alcance um aprendizado significativo, auxiliando na
formação de cidadãos conscientes dos seus direitos, deveres e responsabilidades sociais.
A escola assumiu o compromisso junto à família pela educação das crianças, buscando
congregar os desejos e seus ideais para ajudar no desenvolvimento integral dos mesmos.
A educação infantil primeira etapa da educação básica tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Assim o processo de Ensino e Aprendizagem pode ocorrer por meio de um
trabalho onde o educar e cuidar esteja aliado ao compromisso com os Princípios Éticos
da Autonomia, Responsabilidade, Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum,
procurando entrelaçar a história do eu individual a do eu coletivo, onde a criança possa
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aprender a socializar-se, ser independente, cooperativa e autônoma, tendo como eixo
norteador a Brincadeira e a Interação. Dessa forma utilizamos diferentes formas de
brincadeiras que contribuem para inúmeras aprendizagens e para ampliação de
significados, promovendo a socialização, fortalecendo laços de convívio harmonioso.
Nas palavras de Abramowiz (1995, p. 39): "A creche é um espaço de socialização
de vivências e interações". Neste espaço as interações traduzem-se por atividades diárias
que as crianças realizam com a companhia de outras crianças sob a orientação de um
professor. A partir da compreensão de que estas situações contribuem para o processo de
aprendizagem e desenvolvimento infantil, é possível ao professor e demais profissionais
da Educação Infantil redimensionar a sua prática pedagógica e ressignificar o papel da
interação na educação infantil.
O Centro de Educação de Primeira Infância também tem como missão adotar
como eixos integradores Educar e Cuidar, Brincar e Interagir, pois entende- se que essas
ações são indissociáveis do cotidiano infantil, de acordo com o Currículo em Movimento
da Educação Básica, 2014 p, 31.
5- PRINCÍPIOS
5.1 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
O desenvolvimento do trabalho educativo desta instituição está voltado para o
aprendizado do educando, promovendo a compreensão do meio em que vivem, maior
percepção de si e elevação sociocultural das suas condições de vida a partir do
aprendizado que ele constrói na escola.
Acreditamos que a criança é um sujeito histórico e detentor do conhecimento.
Contudo, para garantir o desenvolvimento integral do aluno temos como referencial o
currículo em movimento da educação básica – educação infantil, pautando nossas práticas
nos seguintes princípios:
5.1.1 Princípios Éticos - De acordo com o currículo referem - se à valorização da
autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio
ambiente e as diferentes culturas, identidades e singularidades. A formação ética terá
como foco central o desenvolvimento do ser, onde se valoriza o “Eu” e o “Outro” e a
formação para o desenvolvimento humano sustentável. Pretende-se aproveitar a
diversidade cultural, de gênero e a biodiversidade para resgatar valores, mostrando
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claramente a realidade do mundo, onde, a construção de valores relacionados à vida e ao
convívio esteja constantemente presentes.
5.1.2

Princípios políticos - De acordo com o currículo refere-se à garantia

dos direitos de cidadania, o exercício da criticidade e do respeito à democracia. Nosso
trabalho é focado na criança como um ser social que precisa exercer sua cidadania hoje.
Através de atividades que estimulem sua criticidade, autonomia e respeito à democracia.
Desde sua entrada na escola a criança é incentivada através do exemplo a tratar as pessoas
com educação, a respeitar a diversidade humana.
5.1.3

Princípios estéticos - De acordo com o currículo referem-se a

valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, e da pluralidade de
manifestações artísticas e culturais.
Planejamos ações que estimulam a criatividade, a curiosidade, a emoção e as
diversas manifestações artísticas e culturais, primamos por desenvolver com os alunos
atividades contextualizadas e embasadas em temáticas de interesse ao universo infantil
onde a fantasia e a imaginação são o foco, por isso, a pintura, recorte, colagem, a
utilização da massinha de modelar, de materiais diversos, da expressão corporal, da
música e dança e de atitudes que provoquem o sentimento de liberdade e autonomia são
essenciais para o desenvolvimento físico e psicológico da criança, sem esquecer ainda de
atitudes interdisciplinares necessárias à compreensão das abordagens atuais. As
apresentações teatrais, as músicas, as danças, exposições de obras, passeios, trabalhos
com autorretrato, as vivencias diversificadas que acontecem em nossa escola, ampliam as
oportunidades das crianças criarem, estimulam a apreciação do seu fazer e das produções
do outro.
5.2 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
A Educação Integral apresenta como princípios: integralidade, intersetorialidade,
transversalidade, diálogo escola-comunidade, territorialização, trabalho em rede e
convivência escolar.
5.2.1 Integralidade é um princípio que busca dar a devida atenção a todas as
dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores
e sociais; ou seja, a integralidade vai além do aumento do tempo do estudante na Unidade
Escolar, já que se deve levar em consideração que o processo formativo acontece ao longo
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da vida de uma pessoa, e que a escola contribui com a formação humana “por meio de
práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, tais como cultura, artes,
esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das
potencialidades humanas”. Nessa direção, este é, provavelmente, o princípio que mais
desafia o “fazer educação” na Unidade Escolar, uma vez que propõe agregar à formação
do estudante aspectos que preveem a valorização do potencial cognitivo e intelectual;
5.2.2 Intersetorialidade: assegura políticas públicas de diferentes campos, a fim de
“potencializar a oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a melhoria
da qualidade da educação.”;
5.2.3 Transversalidade: busca por em prática a “concepção interdisciplinar de
conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos
estudantes e da comunidade.”;
5.2.4 Diálogo escola-comunidade: procura “legitimar os saberes comunitários
como sendo do mundo e da vida, pensando na Unidade Escolar com abertura para resgatar
tradições e culturas populares.”;
5.2.5 Territorialização: o propósito é ultrapassar os muros das escolas fazendo
parcerias com a comunidade para a “criação de projetos socioculturais significativos e
para o melhor aproveitamento das possibilidades educativas”;
5.2.6 Trabalho em rede e convivência escolar: “todos devem trabalhar em
conjunto, trocando experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de
aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e jovens.” Afinal, “o estudante não é
só do professor ou da escola, mas da rede, existindo uma corresponsabilidade pela
educação e pela formação do educando”
6- MISSÃO E OBJETIVOS DA ESCOLA
6.1 MISSÃO:
Oferecer ensino de qualidade à Crianças da Educação Infantil e propiciar condições para
uma aprendizagem significativa, atualizada e eficaz, Através da Ludicidade e
reconhecimento da singularidade infantil.
6.2 OBJETIVOS:
6.2.1 OBJETIVO GERAL
25

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino De Samambaia
Centro de Educação de Primeira Infância Capim Estrela

O objetivo primordial desta instituição é proporcionar às crianças situações
prazerosas de descobertas e aprendizagens, com atenção ao desenvolvimento integral, em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social para contribuir na formação de
pessoas conscientes de seus direitos e deveres.
6.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Promover assistência pedagógica, nutricional às crianças visando favorecer

um

desenvolvimento infantil harmônico;
•

Encaminhar os alunos para que sejam autônomos em sua aprendizagem e

em

seu desenvolvimento humano.
•

Favorecer o amadurecimento da criança nos aspectos físico, psicológico,
intelectual, afetivo, social e perceptivo-motor;

•

Incentivar a participação da família no processo sócio educativo da criança, por
meio de uma estreita relação dos pais com a equipe técnica do CEPI;

•

Estimular a vivência de alguns valores como; amor, amizade, respeito, cooperação
dentre outros.

•

Estimular o respeito à diversidade (diferenças étnicas, culturais, físicas e
religiosas) entre os alunos e a comunidade.

•

Possibilitar ações que desenvolvam autonomia.

7- FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS
O CEPI Capim Estrela se propõe trabalhar apoiado nas características e ações
das concepções da Pedagogia Histórico-Crítica, da Psicologia Histórico-Cultural, no
Currículo em Movimento, no Bases Nacionais Comum Curriculares, no Referencial
Curricular Nacional de Educação Infantil – RECNEI, nas Diretrizes Curriculares
Nacionais e na Grade Curricular da Educação Infantil. Tal percepção teóricometodológica nos leva a observar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes,
por apresentarem elementos objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e
educacional, buscando não somente explicações para as contradições sociais, mas,
especialmente, para superá-las, identificando as causas do fracasso escolar, o que
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contribui para o sucesso da aprendizagem.
Diante da perspectiva de pluralidade e diversidade social, cultural e
considerando a importância dos sujeitos na construção da história, sendo ele formado nas
relações sociais e na interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida
e de sua realidade, assim como demonstra a Pedagogia Histórico-Crítica, foram
desenvolvidos os objetivos, metas e ações deste projeto político pedagógico, “[...] o
trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo
singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos
homens” (SAVIANI, 2003, p. 07)
Sob o olhar da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos curriculares
adotará a prática social dos estudantes como elemento para a problematização diária na
escola e sala de aula, sendo a criança um sujeito histórico, pertencente a uma cultura que
a influência e por ela é influenciada, concebe-se, a construção de seu conhecimento a
partir das interações que ela estabelece com as pessoas a sua volta. A brincadeira pode ser
compreendida como a forma de expressar e manifestar os seus anseios e desejos. Segundo
RECNEI (MEC; 1998) podemos considerar que a criança na Educação Infantil necessita
de um atendimento educacional específico que atenda às suas necessidades e respeite as
suas singularidades e especificidades.
“A Prática social é compreendida como o conjunto de
saberes, experiências e percepções construídas pelo
estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica e que é
transposto para o estudo dos conhecimentos científicos”.
(SEDF, 2013).
Considerar a prática social como ponto de partida para a construção do
conhecimento significa trabalhar os conhecimentos acadêmicos a partir da articulação
dialética de saberes do senso comum, escolares, culturais, científicos, assumindo a
igualdade entre todos eles. O trabalho pedagógico assim concebido compreende que a
transformação da prática social se inicia a partir do reconhecimento dos educandos no
processo educativo. A mediação entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido
da aprendizagem construída e sustentada na participação e na colaboração dos atores.
Mediante o que orienta as Diretrizes Curriculares Nacionais, destacamos os
eixos integradores educar e cuidar, considerando-os indissociáveis na educação infantil.
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O cuidar significa ajudar o outro a se constituir como pessoa favorecendo o seu
desenvolvimento integral. O educar significa oferecer condições capazes de garantir a
construção dos conhecimentos em suas diversas áreas: corporais, afetivas, emocionais,
cognitivas, éticas e estéticas, a partir de situações lúdicas, na qual a brincadeira tem
espaço privilegiado, e de aprendizagens orientadas.
Sobre a importância da brincadeira o Currículo Em Movimento da Educação
Básica – Caderno 1 -Educação Infantil - (2014) afirma: O brinquedo e a brincadeira
sobressaem por caracterizarem a comunicação infantil. Segundo Kishimoto (2010:01), a
opção pelo brincar desde o início da educação infantil é o que garante a cidadania da
criança e ações pedagógicas de maior qualidade. Brincando a criança lança mão de
variadas formas de expressão: faz gestos, fala, desenha, constrói, imita, brinca com sons,
canta e outros. (2014, p. 41e 42).
Piaget (1988, p.32) faz uma releitura do art. 26 da Declaração Universal do Direito
do Homem que diz “Toda pessoa tem direito a educação” expondo que: “Todo ser
humano tem o direito de ser colocado, durante a sua formação, em um meio escolar de
tal ordem que lhe seja possível chegar ao ponto de elaborar até à conclusão, os
instrumentos indispensáveis de adaptação que são as operações da lógica.” Se a
educação é direito de todos, para que seja direito de todos é necessário que esta seja
gratuita e de qualidade.
A Educação Integral ultrapassa, portanto a mera ampliação de tempos, espaços e
oportunidades educacionais e busca discutir e construir em nossas escolas espaços de
participação, favorecendo o educar, cuidar, o brincar e interagir proporcionando a
aprendizagem na perspectiva da cidadania, da diversidade e do respeito aos direitos
humanos.
A inclusão escolar ainda é um grande desafio para o sistema educacional de
ensino. Desde a Declaração de Salamanca em 1994 as escolas têm mantido esforços para
atender e desenvolver a aprendizagem das crianças com necessidades especiais, a
educação inclusiva deve ter como ponto primordial romper preconceitos, tornando assim
fundamental o ensino de todos os alunos juntos, independentemente de suas diferenças e
dificuldades.
Piaget escreveu sobre a interação entre indivíduo e meio constituída através de
dois processos: organização interna das experiências e adaptação ao meio, porém
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Vygotsky estudou sistematicamente a psicologia e seu projeto principal foi os processos
de transformação do desenvolvimento na dimensão filogenética, histórico social e
ontogenético, o que culmina com a pratica social adotada pelo CEPI. Embora o
conhecimento seja importante para o desenvolvimento da criança, Vygotsky considera
que por meio de experiências compartilhadas estimula-se a zona de desenvolvimento
proximal consolidando ainda mais o processo de aprender de forma interativa, onde o
professor é um mediador permitindo assim uma aprendizagem contínua e gradativa.
A prática pedagógica da escola está fundamentada em aprendizagens
significativas que se baseiam no desenvolvimento integral da criança, de forma prazerosa,
lúdica, crítica e criativa e, sobretudo cidadã como orienta o Currículo em Movimento –
da Educação Básica- Educação Infantil – 2014, quando esclarece que O eixo integrador
específico da Educação Infantil - Educar e cuidar, brincar e interagir precisa ser
considerado juntamente com os eixos gerais 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.
8- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
O CEPI Capim Estrela funciona em período integral das 7 horas e 30 minutos às
17 horas e 30 minutos, atendendo atualmente 174 crianças. A organização escolar é feita
bimestralmente da seguinte forma:
Berçário I: Crianças de 4 meses ou a completar até 31 de março do ano de ingresso.
Berçário II: Crianças de 01 ano completo ou a completar até 31 de março do ano
corrente.
Maternal I: (Crianças bem pequenas) crianças de 2 anos de idade completos ou a
completar até 31 de março do ano de ingresso.
Maternal II: (Crianças bem pequenas) crianças de 3 anos de idade completos ou a
completar até 31 de março do ano de ingresso.
Na educação infantil as 800 (oitocentas) horas anuais são executadas nos dias
letivos constituído de 10 (dez) horas relógio de atividades, totalizando 50 horas semanais.
As crianças participam da rotina da sala de aula com atividades diversificadas no horário
oposto ou não da aula como: brincadeiras dirigidas e livres; sono; banho; alimentação;
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estimulações diversificadas na sala de atividades, brinquedoteca, anfiteatro, pátio e
parque de areia e demais áreas livres do espaço escolar.
É ressaltada a contextualização, ou seja, a abertura e sensibilidade para identificar
as relações que existem entre os conteúdos do ensino e das situações das aprendizagens
com os contextos de vida social e pessoal, de modo a estabelecer uma relação ativa entre
o aluno e o objeto do conhecimento, envolvendo a comunidade escolar em geral na
discussão e definição de prioridades, estratégias e ações no processo educativo.
Com assistência de Pedagogas, bem como a equipe gestora, em todas as turmas, a
escola oferece atenção às necessidades pedagógicas de cada criança, em momentos
diários de estimulação individual e em grupo. Este acompanhamento do desenvolvimento
de cada criança é realizado de forma individual. Contamos com a participação de
monitores, os quais colaboram ativamente com a qualificação do trabalho pedagógico.
As atividades propostas na escola, são discutidas em coordenações pedagógicas
com a equipe de professoras e equipe gestora, e em alguns momentos. Nas atividades
livres, as crianças são consultadas do que desejam fazer, podendo participar na própria
organização das atividades em um planejamento coletivo, por exemplo; brincadeiras,
festas, passeios, visitas fora da instituição, dentre outros.
Alimentação:
Todas as atividades na Educação Infantil envolvem o cuidar e o educar. Portanto,
na hora das refeições, no sono e no banho as profissionais da educação também estão
educando, esclarecendo as crianças sobre a importância da alimentação saudável, sobre o
modo de sentar-se à mesa, como utilizar os talheres, a mastigação correta, sobre os hábitos
de higiene, a forma como, culturalmente, nossa sociedade se porta durante as refeições, o
cuidado para não desperdiçar os alimentos e outros. São oferecidas cinco refeições ao dia.
Para as crianças que apresentam laudo com alguma restrição alimentar é feita pela
nutricionista da Instituição a adaptação do cardápio de forma que a crianças seja atendida
sem prejuízo a sua nutrição.
Rotina de Alimentação
Café da manhã
colação
Almoço
Lanche da tarde
Jantar
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Sono:
As crianças têm necessidades diferentes, inclusive de sono, e isso precisa ser
respeitado. No contexto da escola, as crianças não precisam dormir no mesmo horário ou
ter o mesmo tempo de sono. Algumas precisam dormir de uma a duas horas, outras
necessitam somente de momentos de descanso, relaxamento, um pequeno cochilo e há
ainda as que não dormem, as quais são oferecidas atividades concomitantes para atender
às crianças que querem dormir ou descansar.

Banho:
O banho é um momento de interação do adulto com a criança. Nesse momento de
conversa e de brincadeiras com a água são exercitadas a autonomia da higiene pessoal.
Ocorre diariamente de acordo com a necessidade da criança no caso dos berçários e
prioritariamente no período vespertino para as demais crianças.
No berçário a temperatura da água é sempre observada, as roupas são arrumadas
antecipadamente e escolhidos os brinquedos para entreter a criança antes, durante e após
o banho objetivando o fortalecimento dos vínculos e favorecendo através desses
momentos a aprendizagem. No maternal, pode-se dar banhos de mangueira nas crianças,
ou mesmo instalar chuveiros externos quando as condições climáticas assim permitirem.
No CEPI são organizadas brincadeiras e músicas que envolvem questões de higiene e
alimentação.
Atividades desenvolvidas:
As atividades dirigidas são aquelas que o professor realiza com uma ou mais
crianças, procurando chamar a atenção para algum elemento novo do ambiente, como
uma figura uma brincadeira com som e outras. São coordenadas inúmeras atividades com
as crianças, tais como: contar histórias, fazer teatro com fantoches, ensinar músicas e
brincadeiras de roda, brincar de esconde-esconde, pique pega, e outras conforme o
planejamento do pedagogo. As atividades são propostas de modo a deixar criança segura
para escolher a forma de participar. Isso significa respeitar seu ritmo, na sua capacidade
de ação e na liberdade que tem para expressar seus sentimentos.
As atividades livres são parte da programação diária de todos os grupos de
crianças, desde o berçário até a turma dos maiores. Cabendo aos profissionais da
educação organizar espaços e momentos para que as crianças livremente explorem o
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ambiente e escolham suas atividades específicas, mas é sempre interessante que o
professor intervenha na coordenação das brincadeiras quando assim for necessário e
integre-se como participante.
As atividades realizadas no CEPI-Capim Estrela proporcionam às crianças uma
formação integral através das aprendizagens, tendo na ação pedagógica a necessidade,
interesse, realidade e os conhecimentos infantis como ponto de partida os eixos
estruturantes o educar e cuidar, bem como o brincar e interagir, com aprendizagens
apoiadas nos direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer.
Todos eles emergem dos princípios éticos, estéticos e políticos expressos nas DCNEI
(BRASIL, 2010a, p. 16). A 2ª edição do Currículo em Movimento do Distrito Federal –
Educação Infantil adota uma organização que emerge dos direitos de aprendizagem e
desenvolvimento, que asseguram
[...] as condições para que as crianças aprendam em situações
nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que
as convidam 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 (BRASIL, 2017, p. 33).
Dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, emergem os cinco campos de
experiência, a saber: 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. Tal disposição que embasa a organização do trabalho
pedagógico no CEPI.
9- ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação ocorre de forma continua, processual e sem caráter classificatório,
mediante observação direta do desempenho do aluno nas atividades propostas.
Principalmente pela observação sistemática, registro das atividades, fichas, questionários,
relatórios, portfólios (exposições das produções feita pelas crianças).
A avaliação é representada pelo Relatório Descritivo Individual do Aluno.
“Formal ou informalmente, cada vez que a criança brinca, fala, responde ou faz tarefa,
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está sendo observada por seus professores para que haja acompanhamento pedagógico. A
isto denomina avaliação." (Jussara Hoffmann).
Jussara Hoffmann, no vídeo " Avaliação na Educação Infantil" afirma que avaliar
é acompanhar a construção do conhecimento do aluno é cuidar que o aluno aprenda.
Sendo assim, o Currículo reforça que a finalidade básica da avaliação é servir para tomar
decisões educativas, para observar a evolução e o processo da criança para planejar se é
possível intervir ou modificar determinadas situações, relações e atividades na aula.
Assim a avaliação deve ser constituída como um constante questionamento e reflexão
sobre a prática, buscando efetiva-la como um processo que visem acompanhar e valorizar
as aprendizagens e o desenvolvimento da criança.
A avaliação se destina a obter informações e subsídios capazes de favorecer o
desenvolvimento das crianças e ampliação de seus conhecimentos. Nesse sentido, avaliar
não é apenas medir, comparar ou julgar. Muito mais do que isso, a avaliação apresenta
uma importância social e política fundamental no fazer educativo. Portanto, a mediação
docente é fundamental e pode ser decisiva, afinal, o professor é ao mesmo tempo
avaliador e pesquisador de sua prática por refletir juntamente com os estudantes, sobre os
avanços e as dificuldades inerentes ao cotidiano das ações, no interior da escola.
Também são realizadas palestras, reuniões e encontros com familiares de forma a
disponibilizar um questionário, para verificar o nível de satisfação sobre a forma e como
o trabalho realizado atende ou não as expectativas da família, e quais são sugestões
viáveis para a melhoria dos serviços educacionais prestados.
Para Freire (1984, pág.92), “não é possível praticar sem avaliar a prática. A
avaliação da prática revela erros, acertos e imprecisões. A avaliação corrige a prática,
melhora a prática, aumenta a nossa eficiência”. Assim a avaliação exige de quem avalia
uma consciência clara do seu próprio papel e dos esforços que praticou para alcançar seus
objetivos e propósitos. Além disso, avaliar é importante para que o educador tenha uma
visão global da criança, considerando suas potencialidades e não apenas o que a criança
não sabe fazer. Para Libâneo (2000, pág. 102) “a avaliação deve ajudar todos a crescer,
independentemente de serem ativos ou apáticos, espertos ou lentos, interessados ou não.
Sabemos que os alunos são diferentes um dos outros e a avaliação nos possibilita
identificar essas diferenças.”
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Fundamentado no paradigma da inclusão educacional, o Distrito Federal, por meio
da Lei n° 3.218,2003, estabeleceu que todas as escolas da rede pública de ensino são
inclusivas, assegurando, portanto, que as políticas públicas em educação, bem como os
desdobramentos empíricos advindos das mesmas possam alcançar a população que requer
atendimento especializado. Nesta direção, o currículo, a avaliação, os métodos e as
técnicas de ensino devem ser aplicados também à educação especial, com o objetivo
precípuo de garantir o direito à educação.
A Educação Infantil é uma etapa importante para as crianças, pois influenciará
toda a trajetória escolar e, por isso, seu ritmo deve ser respeitado. Frequentar uma escola
nesta fase garante às crianças mais chances de ter um desempenho escolar melhor e de se
tornarem mais cooperativas, independentes e sociáveis e aqui podemos entender qual é a
principal função da Educação Infantil: desenvolver a socialização. As Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, publicadas pelo MEC em 2009,
determinam que a maneira adequada para promover esse desenvolvimento são as
brincadeiras e as interações. As crianças muito pequenas não estão preparadas para
completar exercícios e listas, muito menos dominar conteúdos pré-determinados. O
problema não é a existência da lição de casa em si, mas se o formato e o conteúdo
propostos são apropriados para a Educação Infantil, uma vez que a experiência nesta fase
deve ser ligada à descoberta do mundo, do outro, da vivência e da brincadeira.
É importante que permita as famílias conhecer o trabalho da instituição, junto aos
seus filhos e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação
infantil, pois a cada momento as crianças apresentam maneiras diferentes de vivenciar e
interagir com objetos do mundo físico, onde a cada instante realizam novas conquistas,
ultrapassando nossas expectativas e causando muitas surpresas.
Nos momentos de planejamento e coordenações pedagógicas, buscamos sempre
refletir sobre as nossas práticas pedagógicas, a fim de evidenciar ações de sucesso e
reorganizar as ações que precisam ser melhoradas, visando à promoção de uma educação
de qualidade.
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10- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
A organização curricular da Instituição está embasada no Currículo em
Movimento tendo como eixos Norteadores: a Brincadeira e a Interação; como eixos
integradores o Educar e Cuidar e o Brincar e Interagir. Assim, a SEEDF adota tais eixos
que precisam ser considerados juntamente com os Eixos Transversais do Currículo em
Movimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos
Humanos e Educação para a Sustentabilidade. O cotidiano de educação coletiva é
permeado por essa transversalidade, que reclama ações acerca da biodiversidade e
diversidade cultural, étnico-racial, de crença, de gênero e configurações familiares,
inclusão das crianças com deficiência, atendimento à heterogeneidade e à singularidade,
direito às aprendizagens e diversas formas de viver a infância e convivências entre as
gerações.
A elaboração da Proposta Pedagógica – PP, que é construída à luz do currículo,
foi pensada de acordo com a realidade da instituição, observando características,
identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, de modo a
estabelecer a integração dessas experiências, bem como conhecer a realidade social que
permeia a realidade das crianças com as quais atua pedagogicamente.
Levando em consideração esses eixos estruturantes, fica claro que essa etapa da
Educação Básica não se organiza com base em conteúdos, componentes curriculares ou
áreas do conhecimento. As aprendizagens devem se apoiar nos direitos de conviver,
brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Todos eles emergem dos princípios
éticos, estéticos e políticos expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010a, p. 16) que devem
pautar as propostas pedagógicas para a Educação Infantil.
De acordo com as DCNEI e da BNCC, a 2ª edição do Currículo em Movimento
do Distrito Federal – Educação Infantil, adota uma organização que surge dos direitos de
aprendizagem e desenvolvimento, que asseguram
[...] as condições para que as crianças aprendam em situações nas
quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidam
a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais
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possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural
(BRASIL, 2017, p. 33).
Os cinco campos de experiência: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e
movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação;
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, surgem dos direitos de
aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiências acolhem as situações e as
experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, correlacionando-se
aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural
A opção da escola por esta ou aquela forma de organização curricular requer
uma meticulosa discussão, pois cada escola será reconhecida pelo tipo de
homem que ela deseja formar e por meio dos mecanismos que utiliza na
definição de seu currículo: propondo, selecionando, privilegiando, excluindo,
silenciando conteúdos e posturas tanto dos professores e aluno o quanto de
possíveis interesses das comunidades onde as escolas se localizam.
(GONTIJO. GONTIJO. Salto Para o Futuro. Série Currículo e Projetos.
Programa N° 4/2004)

De acordo com a citação acima buscamos desenvolver atividades de ensino
aprendizagem embasada nos eixos norteadores do Currículo da SEEDF visando promover
uma educação de qualidade. O trabalho do coordenador pedagógico acontece de forma
dinamizada e cooperada entre os profissionais por discussão da teoria e a pratica, criando
mecanismos que favoreçam a articulação da teoria e pratica nos momentos de estudos e
planejamentos e ainda como educador- formador, tendo em vista o trabalho pedagógico
coletivo, sua atividade apresenta a complexidade de qualquer ação que objetiva o
crescimento e a construção da autonomia pedagógica dos profissionais com os quais
desenvolvem suas funções (BRUNO,2001).
A relação entre escola e comunidade é marcada pelo diálogo, a troca de
experiências, a construção de saberes e também pela possibilidade de juntas,
constituírem-se em uma comunidade de aprendizagem, de modo que a interação entre
ambas auxiliem na superação de desafios que se apresentarão.
Nesta proposta, os Monitores assumem o papel de auxiliar no trabalho
pedagógico desenvolvido pelo professor. Com isso, é essencial que a metodologia se
transforme de acordo com as exigências sociais, sendo fundamentada em várias
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concepções de ensino aprendizagem dentro de uma abordagem eclética, pois acreditamos
que seguindo essa visão abrimos um leque de possibilidades metodológicas, que
permitem um processo de construção do conhecimento significativo, favorecendo aos
educadores e alunos uma flexibilidade em atender a subjetividade do ensino e
aprendizagem e em consequência formamos cidadãos críticos e reflexivos.
Atualmente a Instituição tem como finalidade o desenvolvimento integral da
criança, visando um trabalho voltado a socialização, ao cuidar e ao educar
simultaneamente, priorizando todos os aspectos, desde o físico, o psicológico, o
intelectual ao social e ainda complementando-se com a ação familiar e comunidade,
conforme a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, em seu Art. 29. Nesse sentido, temos como
princípio compreender a infância e reconhecer a criança, numa perspectiva de educação
para a cidadania. As ações educativas na Educação Infantil devem ser organizadas de
forma a desenvolver as competências explorando o ambiente relacionado em atividades
que envolvam histórias buscando informações e confronto de ideias. Portanto os temas e
as atividades propostas e abordadas devem ser compreendidos com orientações do
educador.
Em nossa proposta pedagógica temos a preocupação de garantir essa continuidade
em nossas ações e projetos, necessitando de tempo para que sejam aprimorados, visando
o alcance dos objetivos que muitas não são em curto prazo.
É importante afirmar que as ações realizadas em nosso planejamento curricular,
são adaptadas às faixas etárias, fases de desenvolvimento e turmas onde a criança está
matriculada, sempre respeitando o desenvolvimento individual ao estudante.
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11- PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA
PEDAGÓGICA
GESTÃO PEDAGÓGIA
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

AÇÕES

• Garantir a
ordem e
disciplina
dentro da
instituição,
executando
as políticas
educacionais,
promovendo
encontros
com a
comunidade
escolar, em
prol das
ações
executadas
na escola.

• Uma escola
de qualidade
garantindo a
apropriação
do
conhecimento
científico
como
instrumento
para a vida do
educando.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

• Contribuir
para uma
ação
articulada de
todos
envolvidos
com a
realidade da
escola.

• Uma escola
que de fato
atue
democraticam
ente,
considerando
a garantia de
participação
coletiva,
valorizando os
profissionais
da educação,
suas ideias e
projetos de
modo que
todos passem
a ser
cogestores.

• Reunião
geral para
esclarecimento
e sugestões,
contribuindo
para a
construção da
PP

• Processual
e contínua.

• Palestras e
reuniões para
a formação e
informação.

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

•Processual
e contínua
.

RESPONSÁVEIS

• Direção, e
Coordenação
Pedagógica, e
Professores

CRONOGRAMA

• Médio, curto e
longo prazo.

• Avaliação
Institucional

GESTÃO PARTICIPATIVA
RESPONSÁVEIS

• Gestores,
professores,
monitores e
comunidade
escolar

CRONOGRAMA

• Médio e curto
prazo.
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GESTÃO DE PESSOAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃO
DAS
AÇÕES

RESPONSÁVEIS

• Promover o
diálogo aberto
com vistas as
sugestões e
intercambio
das relações.

• Integração de
pessoas em
diversos papeis
que
desempenham
na escola com
valorização e
respeito as
ideias
individuais.

• Atividades
recreativas,
esportivas e
culturais de
integração
entre
comunidade
e escola

• Processual e
contínua

• Professores e
agentes
educacionais
comprometido
s com o
trabalho
pedagógico.

CRONOGRAM
A

• Médio e
Longo prazo.

GESTÃO FINANCEIRA
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃ
O DAS
AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAM
A

• Organizar e
redistribuir as
finanças de
acordo com as
necessidades
da escola.

•Acompanhament
o da utilização dos
recursos
repassados a
Instituição.

•
Assessorar
na aplicação
de recursos,
controlando
entrada e
saída
financeira.

• Processual
e contínua

• Diretor,
contador e
auxiliar
administrativo.

• Longo prazo

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃ
O DAS
AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAM
A

• Promover
adaptação dos
recursos e da
infraestrutura
necessários ao
funcionament
o da
instituição.

• Conservação em
sua estrutura física
e material em que
os recursos
financeiros sejam
socializados,
sendo discutida
sua aplicação.

•Adequação
de recursos
financeiros
para
alimentação
, materiais
pedagógicos
e melhoria
do espaço
físico.

• Processual
e contínua

• Diretor e
auxiliar
administrativo.

• Longo prazo.

GESTÃO ADMINISTRATIVA
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12- ACOMPANHAMENTO
PEDAGÓGICA

E

AVALIAÇÃO

DA

PROPOSTA

A avaliação da Proposta Pedagógica se dá de forma democrática, contando com a
participação de todos os segmentos, verificando se o planejamento e o desenvolvimento
estão adequados e quais ações necessitam de redirecionamento. Tais informações servem
de instrumentos para reavaliar o trabalho da Proposta Pedagógica, estabelecendo novas
estratégias quando necessário. A Avaliação Institucional e a avaliação do Projeto Político
Pedagógico acontecem de forma processual, portanto, ocorrem durante todo o ano letivo,
a partir de discussões do currículo, da execução dos projetos e planos de ação e da análise
e estudo dos resultados alcançados a cada bimestre.
A avaliação institucional se dá entre pais e funcionários e é realizada de forma
subjetiva e anônima. O acompanhamento, controle e avaliação da PP dar-se-á durante as
coordenações coletivas, reuniões de pais, conselho escolar, entre outros encontros que
forem necessários para avaliar se os objetivos estão sendo alcançados e se é necessário
estabelecer novas estratégias e metas. Esta avaliação é considerada como uma atividade
de grande importância no processo de ensino-aprendizagem, proporcionando aos
profissionais uma interação entre toda a comunidade escolar, descobrindo informações
necessárias para a busca constante pela melhoria na educação prestada no decorrer do ano
letivo.
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13- PROJETOS E AÇÕES ESPECÍFICAS
PROJETOS

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORES AVALIAÇÃO
RESPONSÁVEIS DO PROJETO
E NO
PROJETO
Desenvolver um
•Proporcionar um
Professores e -Feita
trabalho que facilite a ambiente agradável e
diariamente
agentes
transição do ambiente acolhedor, visando o
observando a
familiar ao escolar, bem-estar das crianças; educacionais
participação,
planejando atividades •Familiarizar-se a
comprometidos envolvimento
que garantam uma
criança ao espaço
inserção gradativa, escolar/ instituição e sua com o trabalho e o
envolvendo todos em rotina; •Desenvolver
aprendizado
pedagógico.
um ambiente afetivo atividades que permitam
conquistado
e acolhedor, por
que as crianças e pais
no decorrer
entender que os
conheçam e interajam
das atividades
primeiros dias na
entre si, professores e
pelos
ACOLHIMENTO creche geram
funcionários.
educando, das
E INSERÇÃO expectativas,
•Estabelecer uma
ações
ansiedade,
comunicação entre pais e
insegurança,
membros da escola com
propostas pelo
angústias, medos e a participação da
educador, da
dúvidas em pais,
criança; •Aceitar o
aceitação do
distanciamento da
crianças.
coletivo e dos
família, nos momentos
resultados
de aula, como um
esperados.
processo natural e
necessário.
PROJETOS

OBJETIVOS

PROJETO
TRANSIÇÃO

Priorizar o respeito
ao direito de ser
criança para além
das fronteiras
institucionais sem
perder de vista as
especificidades que
constituem cada
etapa da educação
básica,
reconhecendo cada
indivíduo em suas
múltiplas
dimensões;
•Localizar no
espaço futuro
relações com o
espaço atual e
diferenças positivas,
a fim de minimizar
os sofrimentos
causados pela

PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORES AVALIAÇÃO
RESPONSÁVEIS DO PROJETO
E NO
PROJETO
• Conversas informais •
Brincadeiras e
dinâmicas diversas que Professores e -Feita
serão realizadas no
diariamente
Ensino Fundamental I; agentes
observando a
educacionais
• Teatro • Histórias; •
Passeio pela escola que comprometidos participação,
envolvimento
possivelmente os
com
o
trabalho
alunos irão estudar.
eo
pedagógico.
aprendizado
conquistado
no decorrer
das atividades
pelos
educando, das
ações
propostas pelo
educador, da
aceitação do
coletivo e dos

41

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino De Samambaia
Centro de Educação de Primeira Infância Capim Estrela

ruptura do antigo
espaço

PROJETOS

PROJETO
LITERÁRIO

PROJETOS

resultados
esperados.

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORES AVALIAÇÃO
RESPONSÁVEIS DO PROJETO
E NO
PROJETO
Proporcionar
Rodinha para conversa Professores e -Feita
momentos de prazer informal troca de ideias
diariamente
agentes
através da leitura,
e análise de
observando a
ampliando
conhecimentos prévios. educacionais
participação,
vocabulário e a
Conversas sobre o
comprometidos envolvimento
organização de
Projeto da Leitura
com o trabalho e o
pensamentos.
Infantil. Contação de
Desenvolvendo
Histórias com
aprendizado
pedagógico.
desde infância a
ilustrações de boa
conquistado
prática da leitura,
qualidade, músicas e
no decorrer
bem como todos os Vídeos referentes às
das atividades
aspectos
crianças. Apresentar
pelos
informações e
livro para os alunos –
educando, das
compreensão de
manusear e conhecer a
ações
história. Atividades
mundo.
que proporcionam o
propostas pelo
desenvolvimento das
educador, da
diversas formas de
aceitação do
linguagem como
coletivo e dos
cantar, dançar, imitar,
resultados
desenhar, pintar, dentre
esperados.
outras. As atividades
serão planejadas de
acordo com a faixa
etária e as informações
de acordo com
vivência e realidade de
cada turma. Tenda
literária, baú literário
cada dia da semana em
uma sala.
OBJETIVOS

Estimular a retirada
da fralda; Ensinar os
DESFRALDE cuidados necessários
ao
desfralde;

PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORES AVALIAÇÃO
RESPONSÁVEIS DO PROJETO
E NO
PROJETO
• A história (O COCÔ Professores e -Feita
AMIGO) apresentada
diariamente
agentes
pelas professoras
observando a
educacionais
através de teatro; •
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Trabalhar
em
parceria: escola e
família; Proporcionar
um
desfralde
tranquilo; Tornar o
desfralde
um
momento mais lúdico
e prazeroso para a
criança.

PROJETOS

OBJETIVOS

Esclarecer
de
maneira lúdica e
contextualizada,
conceitos
como,
microrganismos e
higiene pessoal e do
ambiente,
explicitando todos
os benefícios à
saúde.

ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL

Dramatizações com
fantoches; • Confecção
de cartaz se despedindo
da fralda; • Utilização
de roda de conversa,
saber como eles estão
se sentindo a respeito
do desfralde; • Utilizar
mural de incentivo
sempre que for usado o
vaso sanitário;
Desenvolvimento do
projeto com apoio e
colaboração dos
responsáveis; ente
outras atividades que
podem ser propostas
nos planejamentos de
aula

comprometidos participação,
com o trabalho envolvimento
eo
pedagógico.

aprendizado
conquistado
no decorrer
das atividades
pelos
educando, das
ações
propostas pelo
educador, da
aceitação do
coletivo e dos
resultados
esperados.

PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORES AVALIAÇÃO
RESPONSÁVEIS DO PROJETO
E NO
PROJETO
Vídeos explicativos Professores e -Feita
sobre
diariamente
agentes
microrganismos;
observando a
educacionais
teatro explicativo
participação,
comprometidos envolvimento
sobre
microrganismos
com o trabalho e o
benéficos e
aprendizado
pedagógico.
maléficos, onde
conquistado
estão? Como evitar
no decorrer
microrganismos
das atividades
maléficos-higiene;
pelos
utilizar tinta guache
educando, das
para fazer a
ações
representação do
propostas pelo
microrganismo e
educador, da
explicar a técnica de
aceitação do
como lavar as mãos,
coletivo e dos
antebraço usando
resultados
antisséptico, papel
esperados.
toalha e como fazer o

descarte desse
material usado.
PROJETOS

FAMÍLIA E
NATAL

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORES AVALIAÇÃO
RESPONSÁVEIS DO PROJETO
E NO
PROJETO
Propiciar à criança a Trabalhar com filmes
Professores e -Feita
reflexão de sua
que permitam a
diariamente
agentes
estrutura familiar e discussão e reflexão
observando a
educacionais
o conhecimento da sobre a família;
participação,
estrutura de outras
comprometidos
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famílias, e o
relacionamento
entre as pessoas de
sua família e com as
demais pessoas que
a rodeiam,
oportunizando
atividade que
despertem o
respeito e o
interesse pelos
diferentes grupos
familiares,
trabalhando valores
importantes como
respeito a família,
amor, bondade e
outros.

AÇÕES

SEMANA DISTRITAL
DE
CONSCIENTIZAÇÃO E
PROMOÇÃO DA
EDUCAÇÃO
INCLUSIVA AOS
ALUNOS COM
NECESSIDADES
ESPECIAS (Lei Distrital
nº 5714/2016)

Utilizar recortes e
desenhos livres,
partindo de história em
quadrinhos e leituras;
Trabalhar a origem do
nome de cada criança;
Criar com os alunos o
mural da família (com
fotos ou recortes);
Cantigas e musicas
sobre a família;
Organizar espaços
para brincarem de
casinha, representando
as diferentes famílias
da turma;
Enfatizar as profissões
dos membros da
família;
Histórias contadas com
diversos recursos e em
espaços diferentes
como:
"As famílias do
mundinho" Ingrid
Biesemeyer
- Releitura do livro “O
livro da família” Todd
Parr.

com o trabalho envolvimento
eo
pedagógico.

OBJETIVOS

PRINCIPAIS
AÇÕES

PROFESSORES AVALIAÇÃO
RESPONSÁVEIS DO PROJETO
E NO
PROJETO

-Promover uma
cultura de
convivência com
as diferenças e as
exigências legais
da Educação
Inclusiva.

-Oferecer
atividades que
permitam a
integração entre as
crianças
propiciando
experiências
sensórias, motoras
e cognitivas, com
vistas a beneficiar
o desenvolvimento
escolar através da
exploração da zona

-Construir
reflexões que
ressignifiquem o
manejo com as
diferenças;

aprendizado
conquistado
no decorrer
das atividades
pelos
educando, das
ações
propostas pelo
educador, da
aceitação do
coletivo e dos
resultados
esperados.

Professores e
agentes
educacionais
comprometidos
com o trabalho
pedagógico.

-Feita
diariamente
observando a
participação,
envolvimento
eo
aprendizado
conquistado no
decorrer das
atividades
pelos
educando, das
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-Aprofundar e
ampliar a
abordagem da
inclusão,
envolvendo
aspectos da
diversidade, tais
como:
necessidades
educacionais
especiais,

proximal dessas
crianças.

-Aprender sobre os
cinco sentidos do
corpo, com o
objetivo de
trabalhar seu
conhecimento
sobre cada órgãos
do sentido e suas
funções de forma
-Contribuir Na prática e lúdica.
divulgação de
Para cada sentido
informações e
fazer uma
planejamentos de atividade diferente
ações em
que permita ao
assuntos
aluno identificáreferentes à
las.
Educação
-Explorar uma
Inclusiva;
história literária de
acordo com a faixa
etária da turma.
AÇÕES

OBJETIVOS

-Ressaltar a
importância da
água para
sobrevivência da
humanidade.

PRINCIPAIS
AÇÕES

-Roda de conversa,
despertar nos
alunos por meio da
oralidade e
brincadeiras o
reconhecimento da
importância da
água na sua vida e
o que o uso
sustentável é uma
forma racional de
evitar a sua falta no
futuro.

- Debater a
importância da
água, coletando
dos próprios
alunos quais são
seus
SEMANA DA
CONSCIENTIZAÇÃO conhecimentos
interiores sobre o
DO USO
-Confeccionar a
tema;
gotinha “plim
SUSTENTÁVEL DA
plim” com material
Ouvir
e
cantar
ÁGUA NAS UE/SEEDF
reciclado. Cada dia
músicas sobre a
(LEI DISTRITAL Nº água, fazer jogos a gotinha “plim
5.243/2013)
plim” deverá
e brincadeiras
visitar a casa de
dirigidas para
uma criança e
familiarizá-los
deverá voltar com
com tema de
uma mensagem
forma lúdica;
dentro com uma
sugestão de
-Desenhos
economia da água.
(expressão

ações
propostas pelo
educador, da
aceitação do
coletivo e dos
resultados
esperados.

PROFESSORES AVALIAÇÃO
RESPONSÁVEIS DO PROJETO
E NO
PROJETO
-Feita
Professores e
diariamente
agentes
observando a
educacionais
participação,
comprometidos envolvimento
com o trabalho e o
aprendizado
pedagógico.
conquistado no
decorrer das
atividades
pelos
educandos, das
ações
propostas pelo
educador, da
aceitação do
coletivo e dos
resultados
esperados.
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artística e
criativa);
- Levar a criança
a compreender
que a água é um
recurso escasso
no planeta e que o
uso irresponsável
desse recurso
pode prejudicar a
sobrevivência dos
seres vivos;
- Desenvolver a
imaginação, a
capacidade de
abstração e
interpretação.

-Passeata com
alunos e
professores
e/palestra sobre o
tema
(conscientização
do uso sustentável
da água) com a
Professora Joelma;
finalizar com
despedida e
agradecimento aos
pais.
-Musicalização:
“Água - Cristina
Mel”, “Palavra
cantada – “De
gotinha em
gotinha.”
-Contação de
história a gotinha
“plim plim”

AÇÕES

OBJETIVOS

PRINCIPAIS
AÇÕES

Possibilitar
Possibilitar
oportunidade
oportunidade para
para formação de formação de
atitudes,
atitudes, aquisição
aquisição e
e vivência de
vivência de
valores positivos.
valores positivos. • Repensar e
• Repensar e
avaliar as atitudes
avaliar as
diárias e a suas
atitudes diárias e consequências no
a suas
meio ambiente em
SEMANA DA
consequências no que vivemos. •
EDUCAÇÃO PARA A
meio ambiente Estimular novos
VIDA (LEI Nº
em que vivemos. hábitos com
11.998/2009)
• Estimular
relação à
novos hábitos
utilização de
com relação à
recursos naturais.
utilização de
• Desfile do lixo
recursos naturais. ao luxo. •
• Desfile do lixo Apresentações
ao luxo. •
musicais. •
Apresentações Contação de

PROFESSORES AVALIAÇÃO
RESPONSÁVEIS DO PROJETO
E NO
PROJETO

Professores e
agentes
educacionais
comprometidos
com o trabalho
pedagógico.

-Feita
diariamente
observando a
participação,
envolvimento
eo
aprendizado
conquistado no
decorrer das
atividades
pelos
educando, das
ações
propostas pelo
educador, da
aceitação do
coletivo e dos
resultados
esperados.
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AÇÕES

musicais. •
Contação de
histórias •
Plantação de
sementes. •
Confecção de
brinquedos
ecológicos. •
Mural ecológico.
• Tapete
ecológico.

histórias •
Plantação de
sementes. •
Confecção de
brinquedos
ecológicos. •
Mural ecológico. •
Tapete ecológico.

OBJETIVOS

PRINCIPAIS
AÇÕES

PROFESSORES AVALIAÇÃO
RESPONSÁVEIS DO PROJETO
E NO
PROJETO
Promover a escuta Apresentação de
Feita
Professores e
atenta, sensível e Musicais;
diariamente
agentes
intencional às
Apresentação e
observando a
educacionais
crianças acerca de manipulação de
participação,
suas necessidades e instrumentos;
comprometidos envolvimento
interesses e, para Experimentação
eo
com o trabalho
que elas possam dos ritmos
aprendizado
anunciar sua visão corporais e sons da pedagógico.
conquistado no
de educação e de natureza;
decorrer das
mundo,
Conhecer e
atividades
expressando como participar de
pelos
compreendem a
danças e ritmos
educandos, das
realidade que as folclóricos,
ações
quadrilhas,
propostas pelo
envolve.
brincadeiras de
educador, da
Explorar diferentes rodas e
aceitação do
fontes sonoras:
brincadeiras
coletivo e dos
VIII PLENARINHA corpo (voz/canto, cantadas, entre
resultados
estalos, passos,
outros
esperados.
MUSICALIDADE DAS palmas,
INFÂNCIAS: DE LÁ, DE onomatopeias,
CÁ, DE TODO LUGAR dentre outros)
Natureza
(sementes,
madeira, folhas,
cascas, pedras de
diferentes formas e
tamanhos, dentre
outros
Objetos cotidianos
e materiais
recicláveis (caixa
de papelão,
embalagens
plásticas, sacos de
papel, potes de
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plástico, panelas,
garrafas, tampas,
dentre outros)
AÇÕES

OBJETIVOS

PRINCIPAIS
AÇÕES

PROFESSORES AVALIAÇÃO
RESPONSÁVEIS DO PROJETO
E NO
PROJETO

-Promover ações Apresentações
Professores e
de educação para teatrais com
agentes
prevenir os
explanações sobre o
educacionais
problemas
tema e
decorrentes do uso demonstrações de comprometidos
com o trabalho
e comercialização seus malefícios a
de álcool, fumo e saúde.
pedagógico.
entorpecentes.
-Incentivar aos
Exposição de vídeos
alunos a adoção de e desenhos a cerca
posturas e hábitos do tema de forma a
que valorizem uma estimular a
vida saudável
compreensão e a
SEMANA DA
-Oferecer
prevenção.
PREVENÇÃO AO USO
atividades voltadas
DE DROGAS NO DF
para o
Contação de
(LEI DISTRITAL Nº
desenvolvimento histórias
1.433/1997)
integral da criança, contextualizadas.
estimulando o
aprendizado e o
Roda de conversa e
desenvolvimento escuta ativa das
de atitudes sociais crianças acerca de
positivas, tais
sua realidade
como: disciplina, familiar.
respeito ao
próximo, ética,
cooperação mútua,
amizade,
cidadania, entre
outras;
AÇÕES
OBJETIVOS
PRINCIPAIS
PROFESSORES AVALIAÇÃO
AÇÕES
RESPONSÁVEIS DO PROJETO
E NO
PROJETO
Desenvolver a
Conversas
Professores e Feita
consciência do
informais sobre os
diariamente
agentes
respeito e da
conhecimentos
observando a
educacionais
valorização dos
prévios das
participação,
povos negros, da crianças em
comprometidos envolvimento
AÇÃO – DIVERSIDADE cultura africana e relação a
com o trabalho e o
afro-brasileira na diversidade
CULTURAL E
aprendizado
sociedade,
étnica/racial,
pedagógico.
CONSCIÊNCIA NEGRA
destacando a
brincadeiras e
conquistado no
(LEI FEDERAL Nº
importância dos jogos sobre a
decorrer das
10.639/2003)
mesmos na
cultura Afroatividades
construção da
Brasileira, Leitura
pelos
identidade e da
de contos africanos
educandos, das
história do povo e dos livros– (
ações
Brasileiro.
Menina Bonita do
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AÇÕES

SEMANA MARIA DA
PENHA (LEI
DISTRITAL Nº
6.325/2019)

Laço de Fita,
propostas pelo
Autora: Ana Maria
educador, da
Machado), (O
aceitação do
Cabelo de Lelê
coletivo e dos
Autora: Valéria
resultados
Belém), (A linda
esperados.
garota de Angola
Autora: Ana
Gizélia Vieira), (O
ratinho branco e o
grilo sem asas
Autora: Maria
Amanda Capelão)
entre outros.
Apresentação de
teatro com
fantoche; cantigas
de origem africana;
sons africanos;
DVD infantil
relacionado com o
tema; Brincadeiras
com brinquedos de
origem africana.
Pinturas; Cantigas
infantil ( escravos
de jó, roda pião,
boi da cara preta
etc.) e outros.
OBJETIVOS
PRINCIPAIS
PROFESSORES AVALIAÇÃO
AÇÕES
RESPONSÁVEIS DO PROJETO
E NO
PROJETO
-Impulsionar
Escuta sensível em Professores e Feita
reflexões acerca roda de conversa
diariamente
agentes
do combate a
aa fim de
observando a
educacionais
violência contra a conhecimento da
participação,
mulher e
realidade familiar comprometidos
envolvimento
conscientizar a
de cada criança.
com
o
trabalho
eo
comunidade
Apresentações de
aprendizado
escolar sobre a
teatro e fantoches, pedagógico.
necessidade de
livros, vídeos e
conquistado no
denunciar os
brincadeiras
decorrer das
casos.
temáticas.
atividades
-Formar a
Enfatizar o respeito
pelos
consciência de
e a valorização da
educandos, das
uma nova geração mulher.
ações
sobre a não
propostas pelo
violência.
-Ensinar as
educador, da
crianças que não
aceitação do
é correto tratar as
coletivo e dos
mulheres como
resultados
inferiores.
esperados.
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ANEXOS
➢ Calendário 2020
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1º Bimestre: 10/02 a 27/04

2º Bimestre: 28/04 a 10/07

Dia de Formação (Dia não letivo): 08/04; 17/06 e 30/09
Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação
Semana da Educação Para a Vida (Lei nº 11.998/2009): 04 a 08/05
Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes (Lei Federal nº 9.970/2000) – 18/05
Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei nº 12.633/2012) – 03/06
Dia do Estudante – 11/08
Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 5.080/2013) – 17/08
Dia Distrital da Educação Infantil (Lei Distrital nº 4.681/2011) – 25/08

➢ Modelo de cardápio:
CARDÁPIO ESCOLAR SEMANAL
TODOS
REFEIÇÃO
Café da Manhã

2º Feira
Leite com Café
e Biscoito
Maria

3º Feira
Mingau de
Milho

4º Feira
Leite
Caramelizado e
Bolo de Trigo

5º Feira
Cuscuz com
Leite

Colação

Suco de
Acerola
Arroz Branco
Feijão Carioca
Carne Cozida
com Mandioca

Creme de
Acerola
Arroz com
Vagem
Feijão Preto
Macarrão ao
Molho de
Tomate
Frango ao
Molho

Mamão

Suco de Caju

Arroz Branco
Feijão Carioca
Purê de
Abóbora
Japonesa
Carne Moída
com Milho e
Ovos Cozidos

Galinhada com
Cenoura
Ralada
Feijão Preto

Almoço

Salada Crua
Repolho
Branco,
Beterraba
Ralada

Lanche da
Tarde
Jantar

Salada Crua
Abacaxi,
Acelga e
Tomate

Mês/Ano:
Março/2019
Período: 18 –
22
6º Feira
Leite com
Farinha Láctea
e Rosquinha
de Coco
Banana
Arroz Branco
Feijão Carioca
Batata Doce
Cozida
Strogonoff de
Carne

Salada Crua
Alface Crespa,
Alface Roxa e
Tomate

Salada Crua
Alface
Crespa,
Rúcula e
Tomate

Salada Crua
Alface Crespa,
Alface Roxa e
Milho

Melancia

Abacaxi

Melão

Laranja

Canjica

Baião de Dois
com Ervilha e
Carne

Sopa de
Macarrão Pai
Nosso,
Legumes e
Frango
Desfiada

Macarronada à
Bolonhesa

Canja de
Galinha com
Legumes

Risoto de
Carne
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QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO
Quantas pessoas compõem
a sua família?
(
(
(
(
(
(

) 1 pessoa
) 2 pessoas
) 3 pessoas
) 4 pessoas
) 5 pessoas
) Acima de 5 pessoas – Total:

02 – Quem é o principal responsável pelo sustento da família?
(
(
(
(
(

) Pai
) Mãe
) Filho(a)
) Irmão(a)
) Outro(s)

03 – Qual a profissão do responsável pelo sustento da família?
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Acompanhante de Idosos
) Autônomo
) Babá
) Comerciante
) Desempregado
) Doméstica
) Eletricista
) Encanador
) Jardineiro
) Micro-empresário
) Motorista
) Pedreiro
) Pintor
) Porteiro
) Segurança
) Servidor público
) Vigia
) Outra(s)

04 - Qual é o tipo de residência de sua família?
( ) Própria
( ) Alugada
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( ) Emprestada
05 – Quantas pessoas hoje estão empregadas em sua família?
(
(
(
(
(
(

) 1 pessoa
) 2 pessoas
) 3 pessoas
) 4 pessoas
) Acima da 4 pessoas
) Nenhuma

06 - Qual é a renda mensal média de sua família hoje?
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Até R$ 720,00.
De R$ 720,00 até R$ 1000,00.
De R$ 1000,00 até R$ 1.800,00.
De R$ 2700, até R$ 3000,00
Acima de R$ 3000,00
Recebe ajuda Programa Social
do Governo
( ) Não possui nenhuma renda –
Vive de ajuda de outros.
07 - Qual é o seu nível de escolaridade?
(
(
(
(
(
(
(
(

) Analfabeto(a).
) Ensino Fundamental Incompleto.
) Ensino fundamental Completo.
) Ensino Médio Incompleto.
) Ensino médio Completo.
) Curso Técnico.
) Superior Incompleto.
) Superior Completo.

08 - Qual é o seu estado civil?
(
(
(
(
(
(

) Solteiro(a)
) Viúvo(a)
) Divorciado(a)
) Casado(a)
) União Estável
) Separado(a)

09 – Quantas crianças estão estudando em sua casa?
( ) 1 criança ( ) 2 crianças
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( ) 3 crianças ( ) 4 crianças
( ) 5 crianças ( ) 6 crianças
( ) Nenhuma. ( ) Acima da 6 crianças
10 –Você acompanha diretamente a vida escolar do seu filho?
(
(
(
(
(

) Sim ( ) Não – Por quê? De que forma?
) Incentivando o processo de ensino aprendizagem através de jogos e brincadeiras.
) Conversando diariamente sobre o dia na escola.
) Auxiliando no desenvolvimento das atividades escolares.
) Comparecendo à escola para saber do comportamento do aluno.

12 – Quem cuida do (a) aluno (a) quando o(a) mesmo(a) está em casa?
(
(
(
(
(
(
(
(

) Pai
) Mãe
) Avó/Avô
) Madrinha
) Irmão(a)
) Babá
) Vizinha (o)
) Outros . Quem? ____________

11 - Dos assuntos a seguir, sobre quais gostaria de receber orientações e melhorar seu
conhecimento?
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Saúde e Bem Estar
) Drogas
) Como deixar de fumar.
) Sexualidade - DST
) Administração Familiar
) Orientação Jurídica e Cidadania
) Culinária - Alimentação Saudável
) Relacionamento Conjugal e Familiar
) Educação dos Filhos
) Alfabetização
) Outro(s):

14 - A família realiza atividades de lazer com a(s) criança(s)?
( ) Sim ( ) Não Quais?
( ) Passeio para o clube, zoológico,
parque.
( ) Brincadeiras e jogos educativos.
( ) Igreja.
( ) Visita os parentes.
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( ) Outro.
15 – Qual é a principal atividade de lazer da(s) criança(s) quando a(s)
mesma(s) está em casa?
(
(
(
(
(
(

) Assistir televisão/DVD.
) Ouvir música.
) Brincar no computador.
) Ouvir histórias e manusear livros.
) Brincar.
) Jogar no vídeo game.

Projeto Alimentação saudável

Dia das Crianças

Projeto literário
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Dinâmica de Construção do PP com os Profissionais (cooperação e percepção)

Construção do PP com Professores e Monitores

Festa da Família 2018

Festa da família 2019
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Plenarinha 2019

Semana da Água

Semana Da Consciência Negra

57

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino De Samambaia
Centro de Educação de Primeira Infância Capim Estrela

Projeto Transição

Semana Distrital De Conscientização E Promoção Da Educação Inclusiva Aos Alunos Com
Necessidades Especiais

Projeto Acolhimento e Inserção
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