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1. Apresentação

A escola é o lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto educativo, uma
vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico com base em seus alunos. Nessa
perspectiva, é fundamental que ela assuma suas responsabilidades, sem esperar que as esferas
administrativas superiores tomem essa iniciativa, mas que lhe deem as condições necessárias
para levá-la adiante. Para tanto, é importante que se fortaleçam as relações entre escola e sistema
de ensino e família.
A Proposta Pedagógica (PP) é uma exigência legal da LDB – Lei de Diretrizes e Base da
Educação Nacional, lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. Este documento tem o papel
de tornar perceptível a verdadeira identidade da Instituição, assim como o papel socioeducativo
e cultural, suas concepções, sua natureza, dentre outros. Deste modo, terá o papel de orientar
todas as atividades que serão desenvolvidas durante o ano letivo de 2020. É relevante ressaltar
que o PP não é um documento definitivo, e também tem um caráter dinâmico, possibilitando
mudanças que estejam sempre de acordo com os interesses e necessidades da comunidade
escolar. A Proposta Pedagógica vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e de
atividades diversas, não é algo que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às
autoridades educacionais como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é construído
e vivenciado, em todos os momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo da
escola. A proposta busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido
explícito, com um compromisso definido coletivamente.
Para a elaboração do PP, a participação de toda a comunidade escolar, direção, corpo
docente e todo pessoal de apoio foi de suma importância. No dia 19 de Dezembro 2019 foi
realizada reunião pedagógica com a participação de toda a comunidade escolar para tratar de
assuntos referentes ao a Proposta Pedagógica. Durante todo o processo de construção foi levado
em consideração as necessidades do público atendido pela Instituição.
Para construção dessa proposta a participação da comunidade escolar na elaboração dos
objetivos para o ano letivo foi essencial. Não enfrentamos dificuldades em relação à
participação e colaboração da comunidade escolar em reuniões, festas e demais eventos
promovidos pela creche.
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2. Introdução
Estando de acordo com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, lei nº 9394/96,
de 20 de dezembro de 1996 – LDB, Art.29, que diz: “A educação infantil, primeira etapa da
educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 05 (cinco)
anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade.”
O Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI Jatobá integra o sistema de Ensino
do Distrito Federal e suas práticas pedagógicas, seguem os princípios e diretrizes curriculares
que orientam as escolas brasileiras na organização do ensino.
Vendo o aluno como sujeito participativo de uma sociedade em que este deve ter uma
postura crítica e social e esta deve garantir a todos condições de viver plenamente a cidadania,
cumprindo seus deveres e usufruindo os seus direitos o mesmo conscientizar-se do seu papel
com responsabilidade.
A educação deve permitir que o homem seja sujeito do desenvolvimento e participe de
transformações da sociedade. O objetivo da educação é dar condições para que o educando
desenvolva suas capacidades e habilidades que, harmoniosamente conduzidas, tornam-se
competências necessárias para uma vida social de qualidade e com cidadania.
A Instituição mantém convênio com a Secretaria de Educação do Distrito Federal desde
outubro de 2014, segundo orientações repassadas pela Gerência de convênio da SEEDF e sendo
acompanhada por dois gestores designados pelo órgão. As práticas pedagógicas têm como
parâmetro o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e o Currículo em
Movimento da Educação Básica do Distrito Federal, buscando o desenvolvimento integral das
crianças respeitando as potencialidades e particularidades de cada uma.
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3. Historicidade da Instituição
DADOS DA MANTENEDORA
CNPJ

09.441.600/0001-60

Endereço

Quadra 06, conjunto 02, lote 01 e 26 Estrutural/ Brasília -DF

Telefones

33084088

Data da Fundação

27 de setembro de 2005

Utilidade Pública

Instituição filantrópica

Presidente

Gabriely de Macêdo Moutinho
DADOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

Nome da Instituição

Centro de Educação da Primeira Infância
CEPI JATOBÁ

CNPJ

09.441.600/0001-60

Endereço

Área Especial 01, lote 58, Vila Nossa Senhora de Fátima
Planaltina/DF

Telefones

3308 4088

E-mail

cepijatoba2015@gmail.com

Localização

Zona Urbana

Divisão

Instituição Conveniada, vinculada à Regional de Ensino
Planaltina/DF Convênio nº 043/2013

Data da Fundação
Autorização:

Deliberação

19 de setembro de 2014
do Recredenciamento SEEDF. Portaria nº 115 de 04 de maio de

Conselho Estadual de Educação

2016

Turno de Funcionamento

Integral

Nível de Ensino Ofertado

Creche e Pré-Escola

Etapas, Fase, Modalidades,
Ensino/Programas

Educação Infantil

Projetos/Programas Especiais da
Educação Básica
Presidente

Gabriely de Macêdo Moutinho

Vice Presidente

Erika Brenda Ferreira

Secretária

Maria Aparecida Ramalho

Tesoureiro

Ivone Bomfim Rocha
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3.1. Dados de identificação:
EQUIPE GESTORA
Diretora Pedagógica

Paula Roberta Costa Nascimento

Coordenadora Pedagógica

Larissa Gabriella Neres de Oliveira

Secretário

Alexandre Antonio de Souza

Nutricionista

Samara Barbosa de Souza

Nº

PROFESSORAS

1

Elisangela Dias dos Santos

2

Fabiana Gonçalves de Lima

3

Janine Kelli Basso

4

Lucimara da Rocha Caetano Pinheiro

5

Márcia Carlos Andrade

6

Rayane Alves dos Reis Silva

7

Palmira dos Santos Barbosa

8

Sâmala Maressa Fonseca Fernandes

9

Viviane da Rocha Caetano

Nº

MONITORAS

1

Antônia Sarah Antunes Barbosa

2

Coraci Soares Lima

3

Edvirges Michele de Lima Santana

4

Eulandia Alves de Araujo Gomes

5

Evanilda Miranda de Oliveira

6

Gabriella de Souza Rodrigues

7

Gisele Alves de Oliveira

8

Maria Guiomar Batista de Oliveira

9

Mayara Guimarães Alves

10

Miriam Barbosa Gonzaga

11

Natalina Pereira de Sousa Ataíde

12

Rayane Vieira Batista

13

Vivian Luana Wendling Guimarães
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14

Shérlita de Barros Porfirio

COZINHA
Cozinheira

Celcita dos Reis

Auxiliar de cozinha

Sandra Maria dos Santos Sabino

Auxiliar de cozinha

Luzinete Aparecida Rodrigues

SERVIÇOS GERAIS
Auxiliar de serviços gerais

Ivani Alves de Sales

Auxiliar de serviços gerais

Jaceane Borges Carvalho

Auxiliar de serviços gerais

Pedra Batista de Oliveira

PORTEIROS
Leila Batista de Sena

Lucas Bonfim Sampaio

VIGIAS
Manoel Vieira dos Santos

Wilson Bonfim da Rocha
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3.2.Caracterização física:

Sua estrutura física é composta por:
1 – Sala de direção;
1 – Secretaria;
1 – Sala de professores e Coordenação Pedagógica;
1 – Almoxarifado;
1 – WC masculino para os alunos;
1 – WC feminino para as alunas;
2 – WC PNE;
2 – WC de funcionários feminino;
2 – WC de funcionários masculino;
9 – Salas de aula, sendo que 04 dessas possuem banheiro incluso.
1– Brinquedoteca;
1 – Cozinha;
1 – Lactário;
1 – Área de serviço;
1 – Depósito para alimentos não perecíveis;
1 – Depósito para utensílios da cozinha;
1 – Área coberta/descoberta para recreação e atividades;
1 – Parque de areia para recreação;
1 – Estacionamento interno para funcionários.

O material didático pedagógico é todo adequado para a faixa etária atendida contendo:
– Livros literários;
– Livros didáticos;
– Coleção de livros do professor da educação;
– Jogos e brinquedos pedagógicos: Quebra-cabeça; Dominó de madeira;
– Jogos de madeira; Lousa e giz para desenhar e escrever; associando números à quantidade;
– Tapete Alfabeto;
– DVD infantil;
– Fantoches e fantasias
7

Secretaria/Direção

Sala dos Professores / Coordenação

Sala de aula

Sala de aula

8

Lactário

Área descoberta

Cozinha

Depósito de Alimentos

Almoxarifado

9

Banheiro Alunos

Banheiro Alunos PNE

Parquinho

Brinquedoteca

Pátio coberto

Pátio descoberto
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A Instituição Educacional Parceira com Creche Renascer- Escola Tio Pedro, com
experiência no atendimento à Educação Infantil, se propõe a assumir parceria com a Secretaria
de Educação (SEEDF) para gestão do Centro de Educação da Primeira Infância- CEPI Jatobá,
se comprometendo com a educação de crianças dessa faixa etária, em atenção ao eixo integrador
do Currículo de Educação Infantil, qual seja, o educar, cuidar, brincar e interagir.
A instituição atende 174 (cento e cinquenta) crianças na faixa etária de 0 (zero) a 05
(cinco) anos de idade, cujos pais moram ou trabalham na região de Planaltina e entorno.
Funciona de segunda a sexta-feira das 07h às 17h, oferecendo além de atendimento
socioeducativo, 05 (cinco) refeições diárias, recreação e orientação pedagógica com
profissionais qualificados.
A Instituição surgiu em atendimento às necessidades da comunidade local no sentido de
criar uma instituição que pudesse cuidar, educar e ajudar as famílias mais carentes da
comunidade. A semente de um sonho, com muita responsabilidade, dedicação, amor e carinho
no coração das crianças; daí todo o empenho no sentido de oferecer aos alunos um local que
cumpra as funções de educar e cuidar, proporcionando a oportunidade e o estímulo para o
desenvolvimento humano. O aumento da população e diante da solicitação da comunidade, o
CEPI Jatobá vem ofertar a etapa com carinho e muito profissionalismo, pensando no bem-estar
dessas famílias e a confiança de todos.

4. Diagnóstico da realidade escolar
O Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI Jatobá localiza-se na Região
Administrativa de Planaltina-DF e atende crianças cujos pais moram ou trabalham no mesmo
setor da creche. De acordo com as orientações pedagógicas da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal – SEEDF, firmado convênio, é organizado de modo que
assegure o bom atendimento, tanto pedagógico e administrativo. A formação continuada dos
funcionários se faz presente em seu planejamento em semanas pedagógicas e quatro cursos
de formação oferecidos pela SEEDF durante o ano letivo.
A Instituição em comum acordo com os pais e funcionários realiza reuniões semestrais
e mensais, quando necessárias, buscando sempre o convívio e atendimento às necessidades
básicas para a realização do trabalho.
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A Instituição possui estrutura física para atendimento a 174 (cento e setenta e quatro)
crianças na faixa etária de 04 meses a 05 anos de idade, no ano de 2020, presta atendimento de
segunda à sexta-feira de 07h às 17h. Em seu quadro de enturmação segue a seguinte estrutura:
Nº
DE

CAPACIDADE
FÍSICA

2019

2020

PROFESS

Nº de
Monitor

ORES

Sala

ETAPA

FAIXA ETÁRIA

40H
Nº
Mínimo

01

02

Bebês I

4 meses ou a completar

(Berçário I)

até 31/03

Bebês II

1 ano completo ou a

(Berçário II)

completar até 31/03

Crianças Bem
03

Pequenas I
(Maternal I)
Crianças Bem

04

Pequenas I
(Maternal I)
Crianças Bem

05

Pequenas II
(Maternal II)
Crianças Bem

07

Pequenas II
(Maternal II)
Crianças Bem

08*

Pequenas II
(Maternal II)

06*

completar até 31/03

2 anos completos ou a
completar até 31/03

3 anos completos ou a
completar até 31/03

3 anos completos ou a
completar até 31/03

4 anos completos ou a
completar até 31/03

Crianças Pequenas I

4 anos completos ou a

(1º Período)

completar até 31/03

Crianças Pequenas I

4 anos completos ou a

(1º Período)

completar até 31/03

Crianças Pequenas I

4 anos completos ou a

(1º Período)

completar até 31/03

Crianças Bem
09**

2 anos completos ou a

Pequenas II
(Maternal II)

3 anos completos ou a
completar até 31/03

Máximo

Nº

De

De

Crianças

Crianças

08

12

8

10

1

2

08

12

8

10

1

2

22

15

22

1

2

22

15

22

1

2

22

18

22

1

1

22

-

22

1

1

30

-

22

1

1

30

24

30

1

1

-

24

-

-

-

-

24

-

-

-

14

14

14

1

1

150

174

9

13

TOTAL

4.1 Diagnóstico de realidade familiar
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A maioria das crianças atendidas são provenientes de famílias de baixa renda, com
pouquíssimo acesso à cultura, com características comuns a uma baixa escolaridade, onde
recebem ajuda de programas sociais do governo, tais como: Bolsa Escola e Bolsa Família.
Com base em observações e em uma convivência afetiva vinculada com muito diálogo
e escuta, percebe-se que as famílias também apresentam características desestruturadas, onde a
maioria das crianças apresentam carência afetiva com falta de limites, onde os profissionais da
educação precisam intervir constantemente na educação das mesmas.

5.

Missão
O Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI Jatobá tem por missão assegurar ao

público atendido um ensino de qualidade atuando de forma eficiente e eficaz na Educação
Infantil articulando ações que contribuem para a formação de um cidadão ético, crítico com
valores humanísticos. É dentro deste contexto que desenvolvemos nossos trabalhos, mantendo
um ambiente capaz de proporcionar uma estimulação eficaz à criança para que ela possa
interagir e construir sua autonomia e tornar-se um indivíduo responsável dentro da sociedade.

6. Função Social
A realização do trabalho de uma creche, possui um fator importante na promoção do
desenvolvimento integral da criança; o que vai além dos cuidados físicos, tais como: o
desenvolvimento da linguagem, bem como os aspectos emocionais, cognitivos e a interação
social.
A transformação ocorrida nas estruturas familiares na sociedade contemporânea
modificou o olhar para a criança. Atualmente a criança detém direitos, portanto ela tornou-se
um ser com identidade social.
Nesse sentido, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, objetiva o papel
social de valorizar os conhecimentos adquiridos e proporcionar novas possibilidades de
conhecimentos, visando o desenvolvimento integral da criança; interligada com sua realidade
sócio-cultural, aliada ao processo de cuidar e educar.
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Baseando-se nas teorias piagetianas e de outros pensadores da área da educação, o
desenvolvimento acontece do social para o individual, já que somos sujeitos culturais.
Focando-se na educação infantil, percebemos a construção da identidade e autonomia na
criança. A educação infantil, ainda assume o caráter assistencialista provindo de suas origens,
mas ruma para novos caminhos na tentativa de tornar-se reconhecida como etapa primordial do
desenvolvimento do ser humano, estimulando a independência, a responsabilidade; enfim,
hábitos que a criança aprende e nunca mais esquece, tornando-se um ser social, estruturado nos
quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos,
aprender a ser.

7.

Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas e Administrativas

A educação, ferramenta indispensável para o exercício na sociedade contemporânea,
vai se integrando cada vez mais nesse tempo de grande transformação e mudança nos
processos educativos. Ela possibilita a criança desenvolver suas habilidades técnicas e sociais.
Além de incluir seus familiares na vida escolar em busca da cidadania plena. Quando se trata
da Educação Integral deve-se ter um olhar ainda mais criterioso para que a mesma não se
resuma em aumento de tempo da criança na escola, “integridade deve ser entendida a partir
da formação integral da criança, adolescente e jovens, buscando dar a devida atenção para
todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos,
psicomotores e sociais” (Pressupostos Teóricos p.28).
Partindo destes Pressupostos, a presente Proposta Pedagógica terá como base os
princípios da Legislação de Ensino em vigor em consonância com a nova concepção de
Educação Básica, tendo como fundamento norteador os Princípios Éticos da Autonomia da
Responsabilidade, da Solidariedade e de Respeito ao bem comum, princípios políticos dos
direitos e deveres de cidadania, do exercício da criatividade e do respeito à ordem
democrática, princípios estéticos da sensibilidade da criatividade, da ludicidade, da qualidade
e da diversidade de manifestações artísticas e culturais.
A Legislação de Ensino não só assegura o efeito da Educação Infantil como a inclui
na Educação básica, sendo a Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica,
oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços Institucionais, não
domésticos, que constitui Estabelecimentos Educacionais Públicos ou Privados que educam e
cuidam de crianças de 0 a 04 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial,
14

regulados e supervisionados por Órgãos competentes dos Sistema de ensino e submetidos a
controle social.
A questão democrática presa pela transparência nos procedimentos administrativos e
pedagógicos na participação do Diretor Pedagógico juntamente com o Coordenador
Pedagógico, professores e auxiliares de sala, nos processos consultivos e decisórios, na
colaboração, execução e avaliação do Plano de Trabalho e das práticas pedagógicas. A Gestão
Administrativa será consubstanciada na efetiva participação do pessoal técnico administrativo
na forma proposta no regulamento escolar.
A instituição integra o Sistema de Ensino do Distrito Federal com sua filosofia
educacional baseada nos princípios da Educação Nacional, Currículo em Movimento da
Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, também a Lei
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Constituição Federal de 1988 inspirada nos ideais
de liberdade e solidariedade humana, na busca de uma sociedade mais justa. Estamos certos
de que é pela vivência da cidadania e do respeito ao outro que tomamos consciência do nosso
papel.
A Creche mantém o foco na responsabilidade social, no objetivo de cuidar e educar,
avaliar a Instituição visando a melhoria da qualidade de ensino e do desenvolvimento
Institucional, estimulando o processo de autoavaliação e autocrítica, como elementos
fundamentais para o crescimento pessoal, coletivo e institucional.

7.1. Organização Administrativa

A Instituição dispõe de uma estrutura organizadora composta de profissionais
experientes, que lhe proporciona condições de oferecer um ensino de qualidade.
Os trabalhadores administrativos e pedagógicos estão interligados entre os cargos:

01- Diretora Pedagógica: Paula Roberta Costa Nascimento
01- Coordenadora pedagógica: Larissa G. Neres de Oliveira
01- Secretário: Alexandre Antonio de Souza
01- Nutricionista: Samara Barbosa de Souza
09- Professoras regentes
14- Monitores
02- Porteiros
02- Vigias
15

01- cozinheira
02- Auxiliares de Cozinha;
03- Serviços Gerais.
01- Assistente administrativa

Os Princípios Epistemológicos de opção da Creche tem como destaque o
comprometimento com a formação intelectual da afetividade, do social e econômico do ser
humano, pelo empenho na formação do cidadão e na consciência sociopolítica na sociedade,
por meio de uma base humanística. Para direcionar de contra partida a Creche empenha-se no
aperfeiçoamento profissional do corpo técnico docente que atua de forma integrada para o
desenvolvimento do currículo de Educação Infantil.

8.

Objetivos

8.1. Objetivo Geral
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Estimular o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos cognitivo, afetivo,
social e psicomotor, respeitando seus interesses, maturidade e suas necessidades cumprindo
as funções de CUIDAR E EDUCAR/BRINCAR E INTERAGIR
8.2. Objetivos Específicos
 Estimular a aprendizagem e os cuidados diários, levando em conta a particularidade
de cada criança e mantê-lo atento ao que ocorre a sua volta;
 Proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar da criança;
 Favorecer e motivar o autoconhecimento da criança;
 Possibilitar o conhecimento sobre relações interpessoais através de atividades que
desenvolvam atitudes de autoconfiança, afeto, aceitação, cooperação, urbanidade e
responsabilidade;
 Priorizar o aspecto lúdico e as brincadeiras no processo de aprendizagem;
 Contribuir para o desenvolvimento biopsicossocial da criança em fase de crescimento
promovendo a estabilidade social;
 Utilizar os diferentes 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. Ajustadas às diferentes
intenções de comunicação, de forma a compreender e ser compreendida, expressando
suas ideias, sentimentos, necessidades, desejos, avançando no seu processo de
construção de significados e enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva;
 Promover a melhoria da qualidade do atendimento da creche;
 Contribuir para a formação de um cidadão ético, crítico e com valores humanísticos

9.

Concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas

A organização curricular deste PP foi baseada nos Pressupostos Teóricos contido no
Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal. A Proposta Pedagógica
17

contempla a interdisciplinaridade e a contextualização e se desenvolve tendo como suporte os
recursos pedagógicos colocados à disposição das crianças e dos professores com a intenção
de atender as necessidades e as características socioeconômicas e psicológicas da criança.
A organização curricular, sem fugir do padrão clássico de ordenamento de atividades
está caracterizada por agrupamento em diretrizes abordadas pelo Referencial Curricular
Nacional da Educação Infantil, apoiada pelo princípio da flexibilidade contida na legislação
vigente, tendo suas especializações na forma regimental.
Os conteúdos curriculares visam abordar os âmbitos de formação pessoal, social e
conhecimento de mundo de acordo com os eixos de trabalho. No âmbito da formação pessoal
e social serão desenvolvidas atividades que envolvam a interação, a autoestima, atividades de
faz de conta, cuidados pessoais, jogos e brincadeiras e o respeito à diversidade. Os conteúdos
curriculares foram organizados dentro do currículo em movimento do Distrito Federal,
abordando ao eixos integradores do currículo da educação infantil: Educar e Cuidar/ Brincar
e interagir. .
Nossa proposta estrutura-se didaticamente, a partir dos campos de experiência trazidos
pela BNCC, que também asseguram seis direitos básicos das crianças: Conviver, |Brincar,
Participar, Explorar, expressar e conhecer –se.
 O eu, o outro e o nós;
 Corpo, gestos e movimentos;
 Traços, sons cores, e formas;
 Escuta, fala, pensamento e imaginação;
 Espaços, tempo, quantidades, relações e transformações.

De 04 meses a 03 anos de idade

 O eu, o outro e o nós - Esta fase, manifesta-se pela relação emocional com os adultos e
pela

atividade

objetal

manipulatória

(explorar,

descobrir,

manusear).

O
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desenvolvimento da linguagem oral e a independência em atuar com os objetos são
fatores essenciais para as novas aprendizagens da criança.
 O eu, o outro e o nós - proporcionam às crianças o estabelecimento de relações com o
meio ambiente, com as pessoas com quem convivem e principalmente com seu próprio
corpo, observando as sensações que ele produz.
 Escuta, fala, pensamento e imaginação - possibilita à criança, através das interações em
situações espontâneas ou mediadas expressar seus desejos e necessidades, ampliando
gradativamente seu vocabulário e a percepção de representações gráficas.
 Traços, sons, cores e formas - permite levar a criança a vivenciar as diferentes formas
de expressões artísticas, demonstrando pensamentos e sentimentos, na manipulação de
objetos e materiais e, através destes, interagir com o meio onde vive.
 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações -

as crianças têm a

possibilidade de interagir com noções numéricas, espaciais, formas, tamanhos, cores,
agrupamentos, vivenciando os conceitos presentes em seu cotidiano, na exploração de
materiais e atividades lúdicas.
 O eu, o outro e o nós - é fundamental nessa faixa etária, pois o corpo é para o bebê seu
canal de comunicação com o meio e com o outro. O profissional, no desenvolvimento
da ação pedagógica com a criança do berçário, deve estimular o movimento corporal
utilizando os jogos e as brincadeiras.

Pré-escola (04 anos)

A criança é sujeito histórico e de direitos que, nas interações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal e a do grupo onde vive. A pré-escola deve
proporcionar às crianças uma formação integral através das aprendizagens, tendo na ação
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pedagógica a necessidade, interesse, realidade e os conhecimentos infantis como ponto de
partida:



O eu, o outro e o nós - manifesta-se por níveis mais avançados de sociabilidade,

formação da conduta arbitrada, desenvolvimento das instâncias morais e éticas dos
comportamentos, capacidade para análises, sínteses e generalizações primárias, percepção mais
acurada de si e de seu entorno, aprimoramento da capacidade de estabelecer conexões entre
motivos, finalidades e sentimentos.



O eu, o outro e o nós - possibilitam à criança estabelecer relações entre o meio social e

natural do qual faz parte, proporcionando assim a compreensão da importância dos cuidados
com a saúde, preservação do meio ambiente, bem como o respeito e a construção dos vínculos
afetivos para uma boa convivência.



Escuta, fala, pensamento e imaginação - na pré-escola é considerada fundamental na

ampliação da capacidade de inserção e comunicação no mundo letrado pelas crianças, elemento
fundamental para a formação do sujeito crítico que se encontra em constante processo de
construção do conhecimento e desenvolvimento.



Traços, sons, cores e formas - as crianças conhecem e exploram diversas possibilidades

e diferentes materiais com a intenção de ampliar a capacidade de expressão e comunicação. A
arte proporciona às crianças situações que favoreçam o desenvolvimento da observação,
percepção e criatividade na perspectiva não somente da apreciação, mas também da produção.

 Espaços, tempos, quantidades, relação e transformações - na pré-escola proporciona
condições de aprendizagem em situações com números, relações de quantidade e
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noções de tempo e espaço, entre outras, tornando a criança autônoma na resolução de
problemas de sua vida cotidiana.

 Corpo, gestos e movimentos - as crianças vão adquirindo maior controle sobre o
corpo, desenvolvendo formas de ação, conhecimento e interação. As atividades
rítmicas e expressivas são incorporadas às brincadeiras e jogos com regras, como
temas a serem trabalhados, pois as crianças da Pré-escola já possuem a capacidade de
representação mental para entenderem regras simples.

Eixos Transversais: Educação para diversidade/ Cidadania e Educação em e para
os Direitos Humanos/ Educação para a sustentabilidade.
Eixos integradores – Cuidar e educar/ Brincar e Interagir.

Berçário I ao I Período
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O eu, o outro e o nós:
 Reconhecimento de sua imagem no espelho e em diferentes fotografias.
 Utilização de diferentes linguagens no faz de conta, de modo a enriquecer sua identidade.
 Conhecimento e reconhecimento de sua história de vida, individual e coletiva, por meio da
construção de álbuns de fotografias, linhas do tempo, árvore genealógica etc.
 Identificação e nomeação das principais partes do corpo (cabeça, braços, mãos, pernas, pés,
barriga, partes do rosto, entre outras).
 Reconhecimento e identificação das diferentes partes de seu corpo e suas funções,
executando ações simples relacionadas à saúde.
 Reconhecimento e identificação das diferentes partes de seu corpo e suas funções,
executando ações simples relacionadas à saúde.
 Percepção da importância da higiene após atividades que envolvam tinta, areia, terra, entre
outros, bem como antes e após as refeições, desenvolvendo atitudes de saúde e bem-estar,
individual e coletivo.
 Estabelecimento do controle progressivo de suas necessidades fisiológicas (esfincterianas,
alimentares, sono, etc.)
 Construção de uma imagem corporal e pessoal por meio das interações com adultos,
crianças, natureza e cultura, contribuindo para a formação da identidade corporal e para
sua valorização.
 Realização, de modo independente, de atividades de alimentação e higienização.
 Experimentação e degustação de novos alimentos, com ênfase em sabores, cheiros, cores.
 Manipulação de talheres, copos e guardanapos, demonstrando progressiva independência
nestes aspectos.
 Desenvolvimento do interesse em comer sozinho, num processo de construção da
independência.
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 Valorização da limpeza pessoal e ambiental e, sobretudo, da aparência pessoal.
 Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene e prática de lazer contribuem para
ausência de doenças e promovem o bem-estar físico e mental.
 Respeito à diversidade e desenvolvimento de atitudes de ajuda e colaboração.

Eixos Transversais: Educação para diversidade/ Cidadania e Educação em e para os
Direitos Humanos/ Educação para a sustentabilidade.
Eixos integradores – Cuidar e educar/ Brincar e Interagir.

Berçário I ao I Período

Corpo, gestos e movimentos:
 Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, no uso do espelho e na
interação com os outros.
 Interação com outras crianças por meio do movimento.
 Atuação individual e coletiva em brincadeiras livres e dirigidas, jogos verbais, danças,
ginásticas, jogos etc.
 Adequação de gestos, movimentos e ritmos corporais a suas necessidades, intenções e
ambientes, desenvolvendo a independência.
 Participação de danças folclóricas (quadrilhas, brincadeiras de roda, brinquedos
cantados, etc.).
 Investigação de objetos com uma ou ambas as mãos, identificando suas qualidades e as
diferenças entre eles por seu aspecto físico.
 Participação, reconhecimento e valorização das diversas manifestações culturais, como
brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e canções tradicionais (pipa, cantigas
de roda, pega-pega, cabra-cega, barra-manteiga, corda, pião, ciranda, esconde-esconde,
elástico, bambolê, etc.) e demais manifestações que digam respeito às tradições culturais de sua
comunidade e de outras.
 Percepção de sua dominância lateral em ações habituais e brincadeiras.
 Gestos e regras, em substituição e acréscimo aos tradicionais.
 Confecção de brinquedos com materiais alternativos.
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 Participação em atividades de faz de conta, de modo que a criança vivencie diferentes
papéis sociais.
 Experiências com linguagem não verbal, de forma que a criança imite, invente e
reinvente os movimentos dos elementos do mundo que a cerca.
 Movimentação por meio do engatinhar em diferentes espaços, passando sobre
obstáculos, por baixo de mesas e cadeiras, sobre caminhos marcados no chão.
 Desenvolvimento das habilidades locomotoras de caminhar, correr, galopar, saltar,
saltitar, pular, escorregar, rolar etc., visando à orientação espacial e à lateralidade, por meio de
brincadeiras, de jogos, ginásticas, danças, etc.
 Realização de passeios a pé, na própria instituição e ou nas proximidades, seguidas de
conversas sobre tudo que foi observado e todas as ações e reações do corpo durante o trajeto.

Eixos Transversais: Educação para diversidade/ Cidadania e Educação em e para
os Direitos Humanos/ Educação para a sustentabilidade.
Eixos integradores – Cuidar e educar/ Brincar e Interagir.

Berçário I ao I Período

Escuta, fala pensamento e imaginação:
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 Identificação pela audição de vozes comuns a seu cotidiano, bem como a atendimento
quando for chamado por seu nome.
 Utilização de diferentes linguagens para comunicar-se e expressar-se (sorriso, choro,
beijo, balanço da cabeça negativa ou positivamente etc.).
 Imitação de sons e palavras ouvidas.
 Articulação adequada das palavras (falar corretamente).
 Transmissão de avisos, recados e outros procedimentos correlatos.
 Apreciação pela escuta de obras literárias e outras leituras.
 Exploração dos sons das letras de forma lúdica em um contexto significativo.
 Identificação e reconhecimento de rótulos e embalagens no cotidiano, a fim de perceber
suas funções e diferenças.
 Apreciação e manuseio de diferentes materiais impressos (livros, revistas, bulas,
embalagens, rótulos, cartas, receitas, mapas, cheques, listas telefônicas, notas fiscais,
folhetos de propaganda, instruções de jogo, dicionários, carnês, etc.).
 Exploração dos suportes convencionais e incidentais dos gêneros textuais (revista, jornal,
outdoor, quadro de avisos, rádio, TV, computador, faixas, muros, paredes, para-choque e
para-lama, janelas de veículos, ambiente virtual, etc.).
 Expressão de ideias e sentimentos por meio do desenho, comunicando experiências e
registrando lugares, pessoas e objetos.
 Experimentação de diferentes posições espaciais e corporais (sentado, em pé, deitado de
bruços, entre outros) para desenhar.
 Diferenciação entre letras e desenhos.
 Diferenciação entre letras e numerais.
 Desenvolvimento gradativo da ideia de representação por meio da produção de rabiscos e
garatujas, na realização de tentativas de escritas não convencionais.
 Percepção de que diferentes materiais riscantes (giz de cera, tinta guache, cola colorida,
carvão) podem ser utilizados para a expressão de sentimentos, ideias, elementos culturais
(processo do grafismo).
 Aquisição de maior controle da expressão gráfica por meio da escrita espontânea, visando
ao desenvolvimento de movimentos manuais, na perspectiva do aprendizado futuro das
habilidades de escrita.
 Acesso e contato com letras de diferentes cores e texturas, tamanhos e formatos.
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 Acesso a diversos jogos que relacionam a fala com a escrita por meio da dança, do teatro,
da música, da matemática.

Eixos Transversais: Educação para diversidade/ Cidadania e Educação em e para
os Direitos Humanos/ Educação para a sustentabilidade.
Eixos integradores – Cuidar e educar/ Brincar e Interagir.

Berçário I ao I Período

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações:
 Realização de contagem oral em situações diversas.
 Desenvolvimento de estratégias pessoais para a resolução de situações problema.
 Compreensão da função social do dinheiro, de forma lúdica, em situações de vivência de
manipulação (dinheiro de brincadeira) para a descoberta de que as cédulas e moedas têm
valores e que são utilizadas na aquisição de produtos e serviços.
 Comparação de coleções de objetos, identificando relações de igualdade ou desigualdade
(mais que, menos que, maior que, menor que, igual a).
 Comparação de coleções de objetos, identificando relações de igualdade ou desigualdade
(mais que, menos que, maior que, menor que, igual a).
 Representação espacial (posição de pessoas e objetos: dentro / fora; em cima /embaixo;
esquerdo/direito; frente / atrás /ao lado, etc.).
 Identificação de pontos de referência para deslocar-se e situar-se no espaço.
 Desenvolvimento da consciência das partes do corpo e da estatura.
 Exploração do espaço através de experiências de deslocamentos de si e dos objetos.
 Percepção, identificação e nomeação das cores nos ambientes, na natureza, nos materiais
e nos objetos
Eixos Transversais: Educação para diversidade/ Cidadania e Educação em e para
os Direitos Humanos/ Educação para a sustentabilidade.
Eixos integradores – Cuidar e educar/ Brincar e Interagir.

Berçário I ao I Período
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Traços, sons, cores e formas:
 Música Escuta atenta de diversos sons, fontes sonoras e gêneros musicais (música
folclórica, erudita, popular e popular de massa).
 Percepção de sons e ruídos: descobertas e relação a suas fontes sonoras.
 Expressão livre e direcionada por meio do canto. Participação em atividades com músicas
usadas como fundo para a formação do repertório de memória e estimulação ao trabalho
corporal livre.
 Apreciação de obras musicais de diversos gêneros, estilos, épocas e culturas, da produção
musical brasileira e de outros povos e países, enfatizando também os ritmos africanos e
indígenas
 Escuta e valorização de obras musicais de sua região e de outras, reconhecendo o
repertório musical próprio de sua cultura.
 Experiência com forma/tamanho - objetos, pessoas, materiais...
 Identificação e exploração das cores - pigmentos naturais de produtos, como açafrão,
urucum, café, beterraba, entre outros.
 Relações de forma – estruturação de formas do espaço bidimensional: forma/tamanho,
espaço grande/pequeno, forma/figura...
 Manuseio e exploração de suportes diversos (jornais, papel, papelão, embalagens, objetos,
etc.), em diferentes planos, texturas e espaços. (Exemplos: Pintura sobre a pele - Índios
Kaiapó; Guido Daniele - pintura de animais nas mãos; Vicente José de Oliveira Muniz arte com lixo, cestarias, tapeçarias, azulejos, cerâmica e grafismo nas culturas indígenas
brasileiras).
 Imitação de gestos, sons e movimentos.

Eixos Transversais: Educação para diversidade/ Cidadania e Educação em e para
os Direitos Humanos/ Educação para a sustentabilidade.
Eixos integradores – Cuidar e educar/ Brincar e Interagir.

Berçário I ao I Período

O eu, o outro e o nós:
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 Participação na celebração de datas comemorativas, desde que associadas à história e às
tradições, e discutidos os motivos pelos quais são comemoradas.
 Participação em atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções que
digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outros grupos.
 Reconhecimento e identificação de si mesma como membro de diferentes grupos sociais
(família, igreja, escola, outros).
 Vivência de atitudes de colaboração, solidariedade e respeito, identificando aos poucos
semelhanças, diferenças e diversidade em seus grupos.
 Observação e exploração da paisagem local.
 Identificação, nomeação, localização e exploração dos espaços da escola.
 Conhecimento e exploração de objetos e materiais utilizados (em diferentes atividades) no
dia a dia (uso de ferramentas, materiais de limpeza, etc.).
 Ampliação do conhecimento do mundo que a cerca, por meio da observação, exploração
e interação com objetos, materiais, pares etários e adultos.
 Identificação dos objetos utilizados na higiene corporal, a fim de utilizá-los
gradativamente, com êxito e independência.
 Observação dos elementos da natureza, tais como: água, luz, solo, ar, etc., identificandoos, nomeando-os e relacionando-os aos seres vivos.
 Compreensão de que cada ser ocupa seu espaço e tem um papel a desempenhar no
ecossistema.
 Conscientização da ação humana na degradação e preservação do meio ambiente.
 Conhecimento dos elementos (sol, ar, água e solo) como produtores de fenômenos da
natureza, a fim de perceber sua influência na vida humana (chuva, seca, frio e calor).
 Identificação de alguns elementos poluidores do meio ambiente (esgoto, agrotóxicos, etc.).
 Diferenciação temporal e climática por meio de atividades lúdicas.
Eixos Transversais: Educação para diversidade/ Cidadania e Educação em e para
os Direitos Humanos/ Educação para a sustentabilidade.
Eixos integradores – Cuidar e educar/ Brincar e Interagir.

10. Organização do trabalho pedagógico da escola
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O Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI Jatobá oferece atendimento integral
de 7h às 17h para crianças de 04 meses a 04 anos de idade, a estrutura de trabalho está dividida
em dois momentos: no período da manhã as crianças dispõem de orientações pedagógicas por
meio da ludicidade, maturidade e interesse da criança; no período da tarde dispõem de um
atendimento diversificado por meio de jogos, recreação, representações, psicomotricidade,
materiais concretos, gincanas, oficinas e muitas brincadeiras de faz de conta, com um foco
voltado para convivência social, se responsabilizando juntamente com a família e a
comunidade pela educação e construção da identidade e autonomia da criança.
O Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI Jatobá dispõe de um corpo docente
qualificado, além de primar pela formação continuada oferecida pela própria Instituição e pela
SEEDF no decorrer do ano letivo por meio de dias de formação, grupos de estudos, fóruns de
educação, dias temáticos que envolvem a comunidade e outros, estando de acordo com as
Orientações Pedagógicas da SEEDF 2019.
Nos projetos educacionais a Instituição tem devido à relevância ao eixo integrador do
Currículo em Movimento “Educar e cuidar, brincar e interagir” baseados no âmbito da
Formação Social e Pessoal e o Conhecimento de Mundo e os eixos transversais que envolvem
as seguintes áreas:
 Formação Social e Pessoal – nome, imagem, independência e autonomia, respeito
à diversidade, identidade de gênero, integração, jogos e brincadeiras e cuidados
pessoais.
 Conhecimento do mundo – movimento, música, artes visuais, linguagem oral e
escrita, matemática, natureza e sociedade.
A organização do tempo está estruturada de forma que atenda as atividades
permanentes que são desenvolvidas dentro da rotina diária mais flexível, as atividades são
programadas e orientadas para promover uma atividade específica e os projetos de trabalhos
são elaborados em pequenos períodos e desenvolvidos ao longo do ano letivo.

10.1. Rotina

HORÁRIO

ATIVIDADES

07h às 08h

Acolhida (entrada)

08h às 08h30

Café da manhã (1ª refeição)

08h30 às 09h30

Atividades Pedagógicas

09h30

Colação (2ª refeição)
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10h

Hora do banho

11h30

Almoço (3ª refeição)

12h

Hora do sono

14h30

Lanche da tarde (4ª refeição)

15h às 16h

Atividades lúdicas diferenciadas

16h 20

Jantar (5ª refeição)

17h

Saída

Atendimento integral, programado em dias úteis de 10 horas (07h às 17h).

11. Concepções, práticas e estratégias de avaliação.
O processo de avaliação é essencialmente qualitativo, embasado no artigo 31 da LDB
9394/96, “onde a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu
desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino
Fundamental”, destinado a auxiliar o processo de aprendizagem, fortalecendo a autoestima
das crianças e permitindo que elas acompanhem suas conquistas, suas dificuldades e
desenvolvam suas habilidades.
A avaliação é contínua e processual para que possa cumprir sua função de auxílio ao
processo de ensino aprendizagem. É que a avaliação permita ao professor, estar
acompanhando a construção do conhecimento pela criança e, sempre que necessário, retomar
o processo com novos procedimentos que facilitem a construção dos conhecimentos ainda não
adquiridos.
O acompanhamento do trabalho pedagógico e a avaliação do desenvolvimento das
crianças acontecem basicamente pela observação crítica e criativa das atividades, das
brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, fundamentada no conhecimento de suas
etapas de desenvolvimento, e na utilização de registros realizados pelos professores e
monitores (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, murais, etc.) Para tanto, os dossiês e
relatórios específicos são divulgados às famílias, ao final de cada bimestre, permitindo o
conhecimento do trabalho pedagógico da instituição e os processos de desenvolvimento e
aprendizagem da criança na Educação Infantil.
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Os resultados de avaliação dos alunos permitem a orientação prática, pedagógica e
servem de base ao redimensionamento do Projeto Pedagógico e a elaboração do Plano Global
para o ano letivo seguinte.
A proposta curricular também deverá ser periodicamente avaliada, se ela tem sido
norteadora e eficaz para o desenvolvimento das crianças, se todos os envolvidos têm
desempenhado o seu papel para o bom desenvolvimento da proposta e se, a mesma tem
alcançado seus objetivos.

12. Organização da Proposta Curricular da Instituição

12.1 Epistemológicos

A organização da proposta curricular é baseada no Currículo em Movimento da
Educação Infantil e seu devido conteúdo/faixa etária e Orientações Pedagógicas da
SEEDF. O objetivo que norteia o trabalho da instituição tem por finalidade desenvolver
plenamente o senso crítico, responsabilidade, organização pessoal, produtividade, e
respeito ao educando, assegurando a formação comum indispensável para o exercício
da cidadania e fornecendo meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores.

12.2 Conteúdos

Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI Jatobá sistematiza seu trabalho
pedagógico em conformidade com o Currículo em Movimento do Distrito Federal –
Educação infantil. Seguindo os capôs de experiência nele vivenciado:
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 O eu, o outro e o nós
 Corpo, gestos e movimentos
 Traços, sons, cores e formas
 Escuta, fala, pensamento e imaginação.
 Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações

12.3

Didáticos e Pedagógicos

A proposta pedagógica é uma proposta flexível a ser concretizada nos projetos
educacionais, planejados semanalmente e anualmente, contêm as tendências pedagógicas,
bem como o sistema de estimulação e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
das crianças.

Os recursos metodológicos e projetos são discutidos pela direção, corpo docente e
auxiliares de classe, que pesquisam o material de acordo com a realidade do público atendido
para contemplar a diversidade, a qual trata os temas transversais tornando a aprendizagem
significativa e contextualizada, desta maneira promove-se a interdisciplinaridade dentro do
contexto do público atendido.
As salas de aula possuem murais, cartazes para expor os trabalhos dos alunos e
cantinhos diversificados.
O corpo docente possui a qualificação adequada para o devido atendimento pelo qual
se propõem.
Coordenação Pedagógica é feita semanalmente com leitura de textos e debates,
elaboração de atividades e avaliações das mesmas bem como a observação e correção do
planejamento dos professores.
Semana Pedagógica realizada no início e no meio do ano letivo com palestras e estudos
de temas indicados pelos próprios professores e executores pedagógicos da SEEDF.
Troca de experiências, onde cada professor, durante o ano letivo dentre seu trabalho
nos encontros de coordenação apresenta o trabalho que faz para os outros colegas.
Dias temáticos, é o momento de reflexão com a comunidade escolar, onde nestes
momentos todos possam expressar suas opiniões e anseios.
Reuniões são realizadas bimestralmente para tratar do desenvolvimento de cada
criança.
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Alimentação / nutrição, no início do ano todas as famílias participam de uma reunião
onde é tratado de assuntos relacionados à alimentação das crianças e em especial as que
necessitam de alimentação diferenciada.

12.4 Éticos

Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do
Respeito ao Bem Comum.

12.5 Estéticos

Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade, da Qualidade e da
Diversidade de manifestações Artísticas e Culturais; Tendo em vista as especificidades efetivas,
emocionais, sociais e cognitivas das Crianças, a Creche busca:
 O respeito à dignidade e aos Direitos das Crianças consideradas as suas diferenças
individuais, sociais, econômicas, culturais, ética e religiosa;
 A socialização das Crianças por meio de sua participação e inserção nas diversas práticas
sociais, sem discriminação de espécie alguma;
 Respeitar os direitos da criança de brincar, de expressar seu pensamento, interagir e
comunicar-se.

13. Plano de ação para implementação do PP
A referida Proposta Pedagógica, apresenta os seguintes planos de ação para sua
implementação:
 Gestão Pedagógica;
 Gestão de Pessoas;
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 Gestão Financeira;
 Gestão Administrativa.

Plano de ação para implementação da Proposta Pedagógica
Gestão Pedagógica
Objetivo

Meta

Estratégia

- Supervisionar e

- Gerar junto ao corpo

- Acompanhar o trabalho

acompanhar a execução do

docente um trabalho de

dos docentes e auxiliares

trabalho dos docentes em

excelência em todos os

por meio de encontros

suas práticas pedagógicas

aspectos estando em

semanais para discutir a

- Oferecer subsidio para

consonância com o

execução do trabalho

aprimoramento do

Currículo em Movimento

através de projetos e

processo pedagógico.

da Educação Básica

demais registros diários.

Currículo em Movimento.

- Levantamento e

- Participação de

atendimento dos interesses

professores em cursos de

e necessidades dos

aperfeiçoamentos; Oficinas

professores em aspecto

pedagógicas oferecidas

pedagógico.

pela EAPE e Encontros de
Profissionais da Educação
Infantil oferecidos pela
CRE.

Plano de ação para implementação da Proposta Pedagógica
Gestão de Pessoas
Objetivo

Meta

Estratégia

- Prezar por um ambiente

- Motivar os funcionários

- Orientar a todos sobre a

saudável entre os

para que desenvolvam o

legislação trabalhista

funcionários, para deste

trabalho em equipe

vigente, deixando claro

modo garantir um

direitos e deveres;
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atendimento de qualidade a tornando o ambiente cada

- Promover formação

comunidade escolar.

vez mais agradável;

continuada como: semana

- Disponibilizar os

pedagógica, palestras,

recursos necessários e

coordenação, reuniões

adequados para o

internas e externas e

desempenho do trabalho.

formação ofertada pela
SEEDF.
- Fortalecer as relações
interpessoais entre os
funcionários por meio de
dinâmicas,
confraternização e outros.

Plano de ação para implementação da Proposta Pedagógica
Gestão Financeira
Objetivo

Meta

Estratégia

- Realizar compras para

- Utilizar os recursos tanto

- Reestruturação do

suprimento das

próprios quanto oriundos

sistema hidráulico e

necessidades diárias;

da SEEDF, de forma

elétrico do prédio;

responsável para garantir
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- Fazer pequenos reparos

todo suprimento das

- Reformado piso e

nos móvel e na estrutura

necessidades

banheiros;

física do prédio.

administrativas e

- Promover eventos a fim

- Subsidiar os projetos

pedagógicas de acordo

de angariar fundos para

pedagógicos, para que se

com as legislações

instituição para utilizar no

possa ter qualidade no

vigentes.

suprimento daquilo que

trabalho.

não é possível se fazer com
os recursos da SEEDF;
- Executar o recurso
oriundo da SEEDF e
próprio de acordo com o
plano de trabalho e
mediante consulta aos
executores e conselho
fiscal.

Plano de ação para implementação da Proposta Pedagógica
Gestão Administrativa
Objetivo

Meta

Estratégia

- Atender as necessidades

- Envolver a comunidade

- Promover momentos de

da comunidade escolar

escolar nos assuntos da

convivência e valorização

com clareza e

instituição;
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transparência no que diz

- Atender as demandas da

com os funcionários e

respeito a documentos e

SEEDF de maneira rápida

comunidade escolar;

demais necessidades;

e eficiente sempre de

- interceder nos problemas

- Atender as demandas dos

acordo com as legislações

da comunidade escolar,

departamentos da SEEDF

em vigor;

escutando os seus anseios e

ligados a instituição.

- Oferecer alimentação

necessidades visando

- Garantir alimentação de

nutritiva preparada com

soluções;

qualidade para todos;

orientação da nutricionista.

- Fazer cumprir plano de
trabalho junto a SEEDF.
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15.1. Projetos para o ano letivo 2020.
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A prática pedagógica pode ser considerada como uma intervenção no processo de
desenvolvimento. Por isso deve ser feita de maneira consciente e responsável, em consonância
com os objetivos e metas educacionais. Faz-se relevante, portanto, o desenvolvimento dos
seguintes projetos:
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15.1.1. Relação dos Projetos a serem desenvolvidos no CEPI Jatobá
Projeto

Objetivos

Metas

Ações

Avaliação

Responsáveis

- Identidade e

- Proporcionar ao aluno a

- Promover a

- Proporcionar às

- satisfatória, de

- Professores e

autonomia

apropriação de sua identidade,

importância de cada

crianças momentos

acordo com cada

monitores.

conhecendo a história e o

criança cuidar de si

em que possam

faixa etária.

significado de seu nome;

mesmo com autonomia.

realizar seus hábitos

Identificar e reconhecer as partes

Cronograma
- Anual.

de higiene pessoal.

do corpo humano; Adquirir
noções de higiene e reconhecer a
importância e a necessidade de
se ter uma boa higiene corporal,
bucal e mental; Desenvolver o
hábito de cuidar de si mesmo,
valorizar seu corpo, sua saúde,
sua vida, seu meio social e
ambiental;
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- Os sentidos

- Orientar os alunos na

- Desenvolver

- Proporcionar

percepção da importância dos

habilidades que

órgãos dos sentidos, dos
problemas que a falta de um
deles pode ocasionar e no

- Avaliação positiva.

- Professores,

- Projeto será

atividades

monitores e

executado

usem o tato, visão,

vivenciais para

coordenadora.

durante 1 (uma)

audição e paladar.

aguçar os

semana

sentidos.

temática, onde

aspecto de prevenção a alguns

envolve –se

perigos e na manutenção do bem

toda creche.

estar na qualidade de vida.
Estimular o autoconhecimento;
Incentivá-los a perceber a
funcionalidade de cada órgão
dos sentidos; Identificar os
órgãos sensoriais; Conscientizar
e promover a boa higiene;
Estimular a exploração do meio
a sua volta analisando todos os
aspectos positivos e negativos
através dos órgãos dos sentidos.
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-A

- Reconhecer a importância da

- Reforçar a

- Realizar atividades

- Avaliação positiva,

- Professores,

- Projeto será

importância da

água para a nossa vida e para o

importância do uso

vivenciais do

pois as crianças

monitores e

executado

água

nosso corpo; Mostrar os lados

consciente da água.

cotidiano para

repassam em casa o

coordenadora.

durante 1 (uma)

negativos e positivos da ação do

conscientizar quanto

que aprendem.

homem no meio ambiente; Fazer

ao uso correto da

lembrado e

os alunos perceberem que, com

água.

reforçado

semana. Sendo

gestos simples, é possível fazer

durante todo o

muito pelo meio ambiente e

ano letivo.

ainda economizar.

- Higiene Bucal - Ensinar hábitos e práticas de
higiene bucal para as crianças da

- Melhorar a higiene

- Exposição de

- Avaliação positiva,

bucal das crianças.

cartazes e vídeos que baseada na mudança

- Professores e

Projeto será

monitores.

executado

educação infantil incentivando-

estimulam bons

de comportamento

durante 1 (uma)

as a conhecer, cuidar, e manter a

hábitos de higiene

das crianças

semana. Sendo

boquinha saudável ; Ensinar as

bucal, participação

lembrado e

crianças a realizarem a higiene

de profissional da

reforçado

bucal; Ensinar e estimular os

área com o objetivo

durante todo o

hábitos de higiene bucal;

de ensinar e

ano letivo.

Demonstrar a importância dos

estimular as

cuidados e prevenção de higiene

crianças.
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com a própria boca; Favorecer a
autoestima da criança;
Identificar e promover a
utilização dos objetos de
higiene.
- Meio

- Sensibilizar os alunos sobre a

- Preservar o meio

- Roda de conversa

- a avaliação

- Professores,

- Projeto será

Ambiente

importância da preservação do

ambiente.

para apresentação do

acontecerá na

monitores e

executado

Meio Ambiente, identificando as

- Entender o que é

tema.

observação do

coordenadora.

durante 1 (uma)

situações que causam danos à

meio ambiente.

- concurso de freses

interesse das

semana

ecologia como: poluição,

- Reconhecer

sobre o tema

crianças no

temática, onde

desmatamento, queimadas

atitudes adequadas e

“preservação da

desenvolvimento das

envolve –se

extinção de animais e outros

inadequadas para o

natureza”.

tarefas propostas.

toda creche.

estimulando assim o interesse

meio ambiente.

- Recorte e colagem

pela natureza, e também

- Montagem de

enfatizar a problemática do lixo

cartaz sobre o tema

e a solução oferecida pela

proposto.

reciclagem.
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- Alimentação

Desenvolver a formação de

Saudável

- Promover a saúde

- Oficina culinária

- será avaliado o

- Nutricionista e

práticas e atitudes que conduzem da criança e a

saudável;

envolvimento e

Coordenadora.

à saúde, de forma integrada e

formação de hábitos

- Mini horta;;

participação das

consciente. Conduzindo a

alimentares,

- Germinação dos

crianças na

criança em direção ao

assegurando um

grãos;

realização das

aprendizado e aceitação de

desenvolvimento e

- Brotos e gramas;

atividades propostas.

hábitos alimentares saudáveis

crescimento

- piquenique;

em conformidade com as

adequado e a

-jogos de alimentos.

necessidades nutricionais.

percepção da

- Anual

natureza e a
sustentabilidade.
- Folclore

-O saber popular é um dos

-Repassar valores

-Ouvir lendas;

- Avaliação será por

- Professores,

- O projeto será

pontos de partida para o fazer

culturais.

- Fazer dobraduras

meio da observação

monitores e

executado

pedagógico, buscando assim

-Resgatar a

de personagens do

do comportamento

coordenadora.

durante o mês

ampliar o conhecimento,

importância do

folclore;

das crianças

compreensão e analise das

Folclore.

- Apresentação

mediante a

conquistas dessa cultura e seus

-Conhecer músicas e

teatral.

realização das

diversos determinantes, além da

brincadeiras

-cantigas,

atividades e nas

importância de se preservar as

folclóricas.

brincadeiras de roda.

respostas de

tradições de um povo.

-Socializar.

perguntas sobre

Estimular o ritmo.

lendas do folclore.

de Setembro.
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-Parlendas,
adivinhas e travalínguas.
- Segurança no

- Estimular brincadeiras lúdicas

- Atentar para a

- Vivenciar com as

- A avaliação se dará

- Professores,

- Projeto será

Trânsito.

com as crianças para vivenciar

necessidade do

crianças momentos

durante todo o

monitores e

executado

realidades do trânsito, valorizar

cumprimento das

em que são

processo

coordenadora.

durante 1 (uma)

a importância de seguir as leis e

regras de trânsito.

motoristas e em

pedagógico, de

semana

regras do trânsito para que não

outros momentos

maneira que os

temática, onde

ocorra acidentes.

pedestres, em uma

profissionais da

envolve –se

mini transitolândia.

educação possam

toda creche

obter indicativos do
aprendizado dos
alunos.

- Os animais

- Desenvolver o conhecimento

- Diferenciar animais - Confeccionar

da criança sobre a natureza e os

domésticos e

animais. Estimular a criação de

- A avaliação será

- Professores,

- Projeto será

máscaras de animais. individual

monitores e

executado

selvagens.

- Roda de conversa

considerando a

coordenadora.

durante 1 (uma)

vínculos saudáveis com os

- diferenças e

sobre as variedades

participação e o

semana

animais domésticos. Respeitar

semelhanças.

de animais, suas

interesse de cada

temática, onde

preferencias etc.

criança.
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os animais selvagens e sua

- Visita a um espaço

envolve –se

importância para a natureza.

para contato direto

toda creche

com animais.
- Pátria amada

- Regatar os valores cívicos da

- Desenvolver o

- ouvir e cantar o

- A avaliação será

- Professores,

- Projeto será

nossa sociedade,

patriotismo e o amor

Hino Nacional com

feita conforme o

monitores e

executado

conscientizando sobre a

pela pátria.

exposição da

comportamento das

coordenadora.

durante 1 (uma)

Bandeira Nacional.

crianças no decorrer

semana

das atividade cívicas.

temática, onde

importância do patriotismo em
nossa nação. Formar na criança
o conceito Pátria e a razão de

envolve –se

seus festejos; Incentivar o amor

toda creche

e o respeito à Pátria; Conhecer
melhor a nossa história;
Identificar e valorizar os
símbolos da nossa Pátria;
Reconhecer a Bandeira como
símbolo da Pátria;

- Consciência

- Valorizar a cultura negra e

- Proporcionar aos

- peças teatrais sobre

- A avaliação será

- Professores,

Projeto será

Negra

seus afrodescendentes na escola

alunos momentos de

o tema.

contínua conforme a

monitores e equipe

executado

e na sociedade; Entender e

reflexão sobre o

- músicas.

mudança de

diretiva.

durante 1 (uma)

valorizar a identidade de criança

-desfile por turmas.

semana
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negra; Desmitificar o

respeito às pessoas

- caracterização da

comportamento das

temática, onde

preconceitos relativos aos

de pele negra.

equipe docente, com

crianças.

envolve –se

costumes religiosos provindo da

roupas, colares e

cultura africana; Conscientizar

turbantes para

todos os envolvidos quanto ao

expansão da cultura

respeito, as diferenças, através

local.

toda creche

das ações de valores.
- Família

- Enfocar a importância da

- Valorizar as

- roda de conversa

- Os alunos serão

- Professores,

família, estimular a criança a

pessoas que fazem

sobre a família;

avaliados nos índices monitores e equipe

executado

contar histórias sobre sua

parte da família.

- desenho da família.

de desenvolvimento

durante 1 (uma)

família, resgatar os sentimentos

-convite para as

dos mesmos nas

semana. Sendo

bons que podem ser gerados na

famílias

atividades propostas,

lembrado e

família.

confeccionado em

seu empenho em

reforçado

sala.

participar das

durante o ano

- apresentação

atividades de

letivo.

musical para a

expressão oral. E

família.

suas atitudes de

diretiva.

Projeto será

reconhecimento da
importância da
família em suas
vidas.
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- Valores

- Desenvolver a importância dos

- Fazer com que as

- propor momentos

- A avaliação será

- Professores,

valores existentes na sociedade,

crianças tenham o

agradáveis aos

por meio da

monitores e

tais como: respeito, amizade.

hábito de respeitar

alunos com ações

observação constante coordenadora.

todos no ambiente

mútuas de

e por registros dos

educacional e no

cooperação.

processos de

familiar.

- leitura da coleção:

aprendizagem dos

“O que cabe no meu

alunos.

- Anual.

mundo”.
- Leitura.

- O contar e ouvir historias

- Contribuir na

“Era uma Vez” remete a uma pratica histórica da formação de uma

- Incentivar a criança - A avaliação será

- Professores,

Projeto será

a ler mesmo que

feita de acordo com

monitores e

executado

coordenadora.

durante 1 (um)

oralidade, proporcionando aos

comunidade leitora,

ainda não saibam,

a motivação das

ouvintes uma oportunidade para

à construção da

através de gravuras,

crianças em

mês. Sendo

desenvolver a imaginação,

identidade através de

desenhos contidos

manusearem livros e

lembrado e

enriquecer o vocabulário e acima momentos de

nos livros.

ao ouvirem historias.

reforçado

de tudo viajar em suas emoções

integração e lazer a

-Mala viajante.

durante todo o

e experiências.

partir do conto de

-reconto

ano letivo.

historias.

-Auto-retrato.

Plenarinha:

- Propiciar desenvolver a

Desenvolvimento

Proporcionar às

- A avaliação será

- Professores,

Musicalidade

consciência musical das crianças

integral das

crianças momentos

contínua, conforme o monitores e

das infâncias:

a imaginar e cria momentos

potencialidades das

em que possam

desenvolvimento das

significativos.

crianças, em relação

conhecer e explorar

atividades.

2 semestre 2020.

coordenadora.
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de cá, de lá, de

à capacidade de

instrumentos

todo lugar.

ouvir os sons de

musicais,

explorar os sons do

confeccionar

próprio corpo e dos

instrumentos,

mais diversos

apresentações

matériais existentes,

musicais da equipe

sejam instrumentos

docente e

musicais

convidados,

convencionais ou

exposição dos

não.

trabalhos das turmas.

48

Janeiro

No mês de janeiro foi realizada uma reforma na instituição na qual foi feito:

- Trocas de telhas do pátio, pois estavam rachadas e com a chuva tínhamos várias goteiras
e também foram pintadas as figas de sustentação do telhado.
- Foram trocadas portas da sala de aula e da cozinha, junto com os portais que estavam
fofos e já não fechavam mais e nem o segurava no local.
- A grama foi aparada, pois estava muito grande devido às chuvas.
- Algumas paredes foram refeitas e pintadas devido ao uso soltaram algumas lascas.
- O pátio foi repintado devido à sujeira ao longo do ano letivo.
- Fechaduras de algumas portas também foram trocadas.
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Tivemos também uma semana pedagógica, oferecida aos funcionários da instituição como
forma de capacitação profissional, para que todos possam atender às crianças da melhor
maneira possível, cada um em sua função. Tivemos também a organização e limpeza da
mesma.
Realizamos dinâmicas, socializamos novas músicas infantis para serem cantadas
com crianças, confecção de materiais didáticos pedagógicos para atividades em sala de
aula, decoração e organização das salas, para que possamos oferecer ás crianças um
ambiente agradável e acolhedor.
Planejamento de ações a serem realizadas com as crianças para uma melhor
adaptação nos primeiros dias de volta ás aulas, para que todos se sintam seguros e
acolhidos.
Na oportunidade, também procuramos fazer a integração de novos funcionários
junto á equipe, bem como o esclarecimento de normas a serem seguidas para o bom
funcionamento da instituição educacional.
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Informamos que em janeiro não houve repasse de recurso, pois a CRE não
encaminhou a prestação de contas de 2018 para os setores responsáveis tornando a
Instituição inadimplente, porém tão logo solucionou-se o problema o repasse foi efetivado,
mas não dentro do período mencionado.

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em janeiro todos os alunos se encontravam em gozo de férias, e conforme
apresentado algumas turmas estão incompletas ou não tem crianças, pois ainda estamos no
aguardo do preenchimento das mesmas através do encaminhamento da CRE – UNIPLAT.
Todos as nossas metas planejadas para o período de janeiro foram executadas com
êxitos e estamos preparados para receber as nossas crianças para assim darmos início a
mais um ano letivo.
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Fevereiro

Foram feitos ajustes no PP com avaliação e monitoramento das metas alcançadas,
das quais foram estabelecida discussão sobre os desafios enfrentados no ano anterior com
definição de ações para o ano que se inicia, informações sobre a rotina diária de atividades,
passagem de turma para a nova professora.
Realização de estudo do Currículo em Movimento do DF de forma conjunta e
participativa, com análise de dados, estabelecimento de metas e a criação de diretrizes para
a organização escolar e pedagógica, que assim contribuam para que tudo o que foi
estabelecido nas diversas etapas do planejamento sejam alcançadas, tendo sempre foco no
que se almeja alcançar, acreditando e se empenhando para atingir o objetivo proposto.
Preparamos com muito carinho uma programação diferenciada e lúdica, para que
se sintam acolhidas, pois um ambiente novo gera insegurança e ansiedade, já que as
crianças estarão longe do ambiente familiar.
E em meio a essa fase de adaptação realizamos apresentações e contação de
histórias para despertar o imaginário das crianças, para que se sintam inseridas em um
ambiente agradável, favorecendo uma adaptação mais tranquila para todos. Já
desenvolvendo a observação e percepção, também ajuda a criança a desenvolver sua
expressão verbal e corporal, a controlar suas emoções e sentimentos, permite que a criança
brinquem no mundo da fantasia e do faz de conta.
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A educação infantil é considerada como importante corresponsável pelo inicio da
promoção de padrões específicos de interação social.
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As interações sociais promovem o desenvolvimento da criança, bem como suas
habilidades motoras. Ao experimentar vivências especiais diferenciadas a criança inicia
uma aprendizagem capaz de contribuir para seu desenvolvimento cognitivo e social.

A interação é essencial para aprender a

lidar com o mundo; por isso a socialização é
primordial para a criança interagir.
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Março

No mês de março tivemos a comemoração do Carnaval. O Brasil é um país
incrivelmente rico culturalmente, e em festas como o carnaval, essa cultura, costumes e o
povo brasileiro ficam em evidência. Realizamos um animado Baile para as crianças,
envolvendo músicas e danças, estimulando a socialização de todos os alunos e adaptação
ao novo ambiente e a rotina diária. Já que o carnaval é considerado uma das festividades
mais animadas, aproveita- se a oportunidade para as crianças estarem em contato com os
demais colegas.
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Aprender sobre o corpo humano é uma etapa muito importante na vida de uma criança. E
nesta fase que os pequenos descobrem mais sobre as funções motoras das partes do corpo.
Fazer com que a criança conheça e identifique as partes do corpo, bem como suas
funções, explorando atividades e músicas, proporcionando às crianças o conhecimento do
seu próprio corpo, de suas capacidades de movimento, percepção e coordenação motora.
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Representação do corpo humano por meio de desenhos, imagens, recortes e
colagens. Também vivenciando situações que contribuirão para a construção do
conhecimento de si, de outro e do mundo.

Por meio de conversas informais e orientações para as crianças sobre o uso sustentável da
água e sua importância para as nossas vidas.

A escola, em acordo com seu papel em
educar e formar cidadãos, busca incitar na criança/ aluno desde cedo, a responsabilidade e
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a sensibilidade quanto ao uso sustentável da água não deve ser desperdiçada e nem poluída.
Em meio a esse tema, os alunos do 1°A Período, fizeram uma apresentação para
incentivar os demais colegas em relação à preservação da água, bem como sua economia,
fazendo com que a criança se aproprie de conhecimentos sobre a água.
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Para iniciar a temática sobre o circo, instigando na criança a curiosidade e despertando a
imaginação sobre o assunto, os alunos da turma do 1° Período B, fizeram uma apresentação
para as demais crianças, despertando a imaginação de todos e avançando em seu processo
de aprendizagem; tendo como base o brincar de forma lúdica e imaginária, incentivando a
criatividade ao promover experiências significativas de aprendizagem, já que a temática do
circo oferece elementos e figuras que cativam o interesse e a curiosidade das crianças.

Comemoramos o Dia do Circo com muita alegria e brincadeiras livres no pátio, pintura de
rosto e muita animação; desenvolvendo a socialização e a integração em grupo, a
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coordenação motora ampla nas atividades recreativas, promovendo atitudes de confiança e
cooperação

mútua,

proporcionando

momentos prazerosos que favorecem o
convívio e o respeito com o outro; pois é uma
prática com alto valor sócio- cultural
importante para uma vida em sociedade.
Nossa festa teve lanche diferenciado
com direito a pipoca e algodão doce e muita
diversão.
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Desenhos, pinturas e colagens, também são muito são muito importantes no
desenvolvimento e aprendizado da criança. A criatividade é uma potencialidade do ser e
sua realização é uma de suas necessidades, uma vez que, é através dessa habilidade que
despertamos a imaginação, a concentração, a coordenação motora das crianças além de
estimular o gosto pelas artes, pois, cada criança traz em si um potencial em sua
particularidade.
Criar é formar no sentido e dar vida a algo, transformando- o em algo pessoal.
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Abril
A temática sobre higiene foi trabalhada a partir da necessidade da instituição
buscar a conscientização dos alunos sobre a importância da higiene e também contribuir
para a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e educativa.
Nesse contexto, busca- se ensinar ás crianças hábitos e práticas de higiene,
demonstrando a importância dos cuidados com o corpo e da higiene para a saúde.
Estimulando bons hábitos de higiene pessoal nos alunos com demonstração e utilização
dos objetos de higiene, uma vez que na infância que se dá início á tomada de consciência
sobre tudo a sua volta.
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A escola possui um papel fundamental no ensino da higiene pessoal, principalmente em
comunidades mais carentes, nos quais estamos inseridos.
Ao educar para a saúde e para a higiene, de forma contextualizada e sistemática,
toda a equipe educacional contribui de forma significativa para formação de tais hábitos na
vida das crianças. Os hábitos de higiene pessoal devem ser ensinados ás crianças desde
cedo, a fim de desenvolver sua conscientização e para que sejam capazes de cuidar do
próprio corpo.

Abordando

o

tema

“Páscoa”,

pretendemos por meio da realização de uma
série de atividades, colocarem as crianças em
contato com uma das tradições brasileiras,
que é a Páscoa, mostrando o verdadeiro
significado dessa comemoração em seu
sentido espiritual e não o comercial.
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Sendo assim a escola tem o
papel fundamental de levar o educando ao
conhecimento das manifestações culturais
existentes em seu meio, se relacionando de
forma respeitosa. Dessa forma, cabe á
instituição educacional abordar a referida
temática, fornecendo informações relevantes,
de forma que os mesmos possam ampliar seus
conhecimentos.
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A Páscoa é um momento e motivo de renovação pessoal e espiritual independente da
religião. A escola precisa suprir essa necessidade que se faz nos alunos, entendendo á toda

comunidade,

bem

como

promover

atividades artísticas e musicais, brincadeiras diversas, buscando assim o estímulo ao
desenvolvimento e a aprendizagem da criança e sua socialização.
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Explorar e manipular diversos materiais: tintas,

giz

de

cera, lápis de cor, etc. Sendo a Páscoa uma data especial e muito esperada pelas crianças
ansiosas por ganharem chocolates. Sendo que o aluno aprende e se desenvolve de forma
prazerosa e com isso passa a ser um aluno participativo.
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O dia do índio é um resgate de nossa história e das nossas raízes. O tema
oportuniza o aluno a perceber outros grupos sociais com costumes diferentes. Também
auxiliando na construção da sua identidade, na formulação de valores.
A cultura indígena faz parte da essência dos povos que formam a nossa sociedade. Essa
data ganha ainda mais notoriedade quando nos lembramos da necessidade de valorizar a
cultura desses povos e despertar nas crianças a importância de respeitá-los.
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Trabalhar o tema “índio” de diversas formas lúdicas que favoreçam a compreensão das
crianças.

È importante fazer com que a criança conheça as cores e formas geométricas que
estão presentes em todos os ambientes em que vive.
Nessa fase é importante propiciar á criança a visualização, exploração,
contato e manuseio de diversos objetos que compõem o universo das cores e formas,
possibilitando a criança identificá- las.
Aprofundar o conhecimento sobre as cores, introduzindo as formas
geométricas, e assim desenvolvendo a aprendizagem de cada um.
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Quando a criança começa a ter sua autonomia e explorar cada parte do ambiente em que vive,
ela vai descobrindo os elementos que fazem parte de seu cotidiano e assim vai adquirindo
conhecimento quanto ás cores, formas entre outros.
Com intuito de ajudar a expandir esses conhecimentos, de uma forma lúdica e divertida,
realizamos uma apresentação, para que haja uma melhor fixação do tema, já que, durante os
primeiros anos escolares, as crianças estão em pleno desenvolvimento, além disso, possuem a
curiosidade aguçada e descobrem coisas e descobrem coisas novas a todo o momento, sendo
que o mundo infantil é colorido.

Maio
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Sonhar é fantasiar a vida dos adultos é parte integral do ser criança. Faz parte de um
processo muito íntimo de construção da sua própria identidade.
Além da natural curiosidade, as crianças sempre se encontram na tarefa de
responder o que querem ser quando crescer. Tão importante quanto à identidade, é a
cidadania que futuramente as crianças quando crescidas terão de exercer, visto que se
tornarão profissionais importantes na sociedade.
A construção da identidade e cidadania são importantes processos internos que não
podem ser ignorados.
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O dia das mães é uma data que homenageia não somente um dos pilares de sustentação da
família, mas também todas as mulheres e o ato da maternidade em si. O tema permite
aprofundar naturalmente, diferentes conceitos, tais como: despertar o amor, gratidão e respeito
para com a mãe ou a figura materna.

Essa data é sinônimo de afeto, carinho com as gestoras. Com isso, visamos trabalhar
a importância da parceria familiar, na figura da mãe, tendo como foco principal a valorização
do ensino aprendizagem de valores que permitirão aos alunos valorizar e homenagear as mães,
tendo em vista a importância da relação mãe/filho (a)
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O dia das mães é uma data comemorativa criada para homenagear e
demonstrar todo amor às mulheres que se tornaram mães, e uma ótima oportunidade para
se trabalhar, com as crianças, importantes valores; Já que os valores morais começam a ser
formados desde que nascemos e sua construção resulta de experiências vividas pelas
crianças aos se relacionarem com adultos, com seus pares e com o mundo ao seu redor;
pois é da afetividade que surgem os valores por meio das trocas interpessoais. Valores
como: tolerância, paciência, perdão, compreensão, dedicação, carinho e amor, podem ser
vivenciados nesses momentos.
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No meio urbano ao rural, existe uma grande diversidade animal coexistindo
conosco. As crianças percebem e se interessam por isso.
É importante que a criança tenha cuidado com os animais, tanto os que com ela
convive, com frequência (os domésticos), como também os animais silvestres, promovendo a
consciência ecológica de modo lúdico, bem como estimular o conhecimento de diferenças e
semelhanças entre os animais
Oportunizar a participação em atividades que envolvam histórias, brincadeiras,
pinturas e canções que se relacionam com o tema proposto;
Proporcionar o desenvolvimento de sentimentos positivos em relação aos animais,
tais como: respeito, proteção, valorização.
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Leitura de histórias que tem como tema os animais, imitação de sons e gestos,
manuseio de bichos de brinquedos que se parecem com os animais observados.
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Os cinco sentidos são responsáveis pela capacidade de interpretar o ambiente, ou seja,
captar diferentes estímulos.
A melhor maneira de incentivar a aquisição desse autoconhecimento é estimular
desde cedo à consciência corporal dessas funções, o que pode ser realizado ainda na educação
infantil por meio de atividades lúdicas.
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Trabalhar essa noção com as

crianças

é essencial, pois assim estimulamos sua sensibilidade e percepção do ambiente que as rodeia,
incentivando-as também a compartilhar sensações e a descrevê-las.

As crianças possuem uma natureza singular que as caracteriza como seres que
sentem e pensam o mundo de um jeito próprio. Os conhecimentos são construídos a partir das
interações que estabelecem com outras pessoas e com o meio em que vivem, além de aguçar os
sentidos dos alunos e atribuir significado às sensações, sentimentos e imaginação; sendo
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trabalhadas de forma integrada, a percepção, a intuição e a cognição, proporcionando o
desenvolvimento contínuo da capacidade criativa dos alunos.
O uso de atividades práticas de caráter lúdico estimula o interesse e o
envolvimento nas aprendizagens com abordagem interacionista.
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Oportunizando as crianças o acesso ao universo literário de Vinícius de Moraes,
mobilizado pela poesia, músicas, encenações, etc., incentivando assim as crianças a serem
futuros leitores, considerando que a Educação Infantil a leitura já é trabalhada, ainda que de
forma não convencional; e que é importante a realização de atividades lúdicas que favoreçam
aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, utilizando da linguagem artística com
desenhos e pinturas como forma de expressão, permitindo que as crianças sejam autoras de suas
próprias obras.

O aluno é estimulado a participar de situações de comunicação oral por meio dos
poemas, habilitando-o progressivamente a expressar desejos, necessidades, vontades e
sentimentos, promovendo nos educandos o gosto pela leitura, trabalhando o tema, a fim de
alcançar o desenvolvimento integral da criança, com base de intervenções pedagógicas
inovadoras e criativas, favorecendo o desenvolvimento cognitivo e sociocultural das crianças.
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Partindo desse pressuposto, quando as várias formas de conhecimento são
estimuladas, todas as linguagens são alcançadas; a exemplo da leitura simbólica, músicas,
pinturas, dramatizações.

Nesse modelo de práxis pedagógica, é de extrema importância o respeito ao
processo de
ensino-

aprendizagem dos educandos, em que todos os sujeitos
envolvidos
são

atores

do

processo.
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Projeto: Avaliação Antropométrica

Objetivo: Verificar o estado nutricional das crianças e adotar atitudes para manter ou
reverter à classificação nutricional. Estimular a criança para a importância da alimentação
no seu processo de crescimento e desenvolvimento.
Metodologia:
1. Utilizar a balança para aferição de peso e fita métrica para aferição da estatura da
criança;
2. Anotar os dados como nome, data de nascimento, peso e altura em fichas de
avaliação;
3. Marcar os dados em gráficos de crescimento e desenvolvimento infantil e
comparar com os padrões de referência;
4. Enviar aos pais os dados obtidos informando se a criança está crescendo de forma
saudável;

Materiais:
1. Balança;
2. Fita métrica;
3. Fichas de avaliação;
4. Tabelas e gráficos de crescimento e desenvolvimento infantil de acordo com
Ministério da Saúde;

Público alvo: alunos de 0 a 5 anos.

Avaliação: ao final do projeto, os alunos devem saber a importância da alimentação
saudável para seu ótimo crescimento e desenvolvimento.

80

Junho

Todos nós fazemos parte do meio
ambiente e, por isso, temos responsabilidades com ele. Não podemos apenas esperar uma
ação dos outros, é preciso agir, participar, se envolver na causa.
Nesse sentido, é importante que desde a infância se trabalhe e desenvolva a
consciência ambiental.
Percebendo a importância das questões ambientais para todo o planeta, é preciso
fazer algo. Sendo assim, sensibilizar as crianças sobre a necessidade de preservar o meio
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ambiente, é garantir que no futuro se tornem cidadãos responsáveis e conscientes de seu papel
na sociedade.

Nossas crianças precisam aprender que estamos inseridos na natureza e compreender que
não
estamos

separados dela, mas que somos sim uma parte da
mesma e que, portanto, devemos desempenhar cada um, o seu papel neste contexto de
preservação.
Preservar também é coisa de criança. Quanto mais cedo o tema for abordado com as
crianças, maiores serão as chances de despertar a consciência pela preservação. Por isso a
educação ambiental deve começar já na Pré-escola; e reconhecendo que a escola é uma
instituição de construção de conhecimento e auxiliadora no processo de conscientização;
procuramos enfatizar o assunto junto às crianças.
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Precisamos plantar a semente da conscientização nas crianças desde já, para que as
crianças de hoje sejam os adultos conscientes de amanhã.
Nós, enquanto educadores, devemos contribuir com a formação de uma geração
consciente, em relação ao seu papel como cidadão, voltada para uma valorização ética,
social e ambiental; além de pensar no futuro das próximas gerações. Assim, promovemos
um aprendizado onde se ensina a importância de atitudes de preservação, despertando nas
crianças valores e ideais de preservação da natureza e senso de responsabilidade, pois não
podemos fechar os olhos para uma natureza que pode ser prejudicada pela ação do ser
humano.

Recebemos a visita de alguns alunos do Curso de Odontologia do CEP SAÚDE
onde fizeram uma apresentação sobre a importância na escovação para uma boa higiene
bucal. Sendo importante destacar que, mesmo antes de os dentes nascerem, deve-se cuidar
da saúde bucal das crianças. Haja vista que atendemos bebês também, já devemos ter esses
cuidados desde a Educação Infantil.
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Os alunos também fizeram uma demonstração prática de como se deve fazer
a

escovação

corretamente

e,

para

isso,

chamaram algumas crianças para fazerem demonstrações da escovação, pois a saúde bucal
é uma prática indispensável ao desenvolvimento de uma criança.

O mês de junho sempre desperta um grande interesse nos alunos em trabalhar o
assunto: “Festa Junina”. É sempre uma época em que as pessoas soltam fogos de artifícios,
enfeitam as ruas com bandeirinhas fazem as tradicionais barraquinhas, e muito mais. É
muita animação!

Em meio a esse tema, procuramos enriquecer o conhecimento das crianças quanto
aos costumes dessa festa tão tradicional. Isso acontece por meio de atividades lúdicas e
prazerosas, contribuindo para a socialização dos alunos, favorecendo a criança a ampliação
de seu universo linguístico, pois a festa junina se constitui uma temática rica onde podem
ser explorados diversos tipos de linguagens.
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É relevante que a criança aprenda a expressar suas ideias e opiniões participando
ativamente de seu próprio processo de aprendizagem, dentro ou fora do ambiente escolar.
Portanto, busca-se estimular os alunos à aprenderem gradativamente, incentivando,
nos mesmos, o gosto pelas festas juninas, oferecendo-lhes a oportunidade de descontração,
socialização e ampliação de seus conhecimentos por meio da realização de atividades
diversificadas; além de apresentar uma das comemorações populares mais típicas de nossa
cultura e ajudar no desenvolvimento da identidade brasileira em cada um deles; na
utilização de diversos materiais para se expressar livremente por meio de desenhos,
pinturas, colagens, recortes e manipulação de diversos papéis.
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Com o intuito de enriquecer os conhecimentos das crianças, em relação às festas
juninas, e preservar esta tradição do mês de junho, destacando a socialização com danças
e músicas típicas, tendo como finalidade desenvolver habilidades e competências do
educando nas suas relações com símbolos, expressões, ideias, imagem, representações com
os quais eles aprendem e ressignificam o real, investigando os saberes prévios dos

educandos sobre tais festividades, sabendo-se que as festas juninas fazem parte do nosso
folclore. São elas motivo de muita alegria e animação. Sua comemoração proporciona a
sociabilidade e a integração da comunidade escolar.
No mês de junho, o país se converte em um enorme arraial. É época de muita
música, dança e mesa farta, em um universo rico em cores.
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É preciso desenvolver hábitos alimentares sadios nos alunos e, consequentemente,
em seus núcleos familiares, promovendo o consumo de alimentos saudáveis e a consciência
de sua contribuição para a promoção da saúde de forma atraente, lúdica e educativa,
fazendo roda de conversa sobrea alimentação preferida das crianças, com base nas frutas,

legumes e verduras.
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A escola por ser uma instituição de grande influência na vida das crianças, é o lugar
ideal para o início do desenvolvimento de ações de promoção à saúde e à aquisição e
ampliação de bons hábitos alimentares. Assim, a escola torna-se um ambiente favorável
para a propagação de tais hábitos, por ser um espaço social onde as crianças passam grande
parte do seu tempo e sendo a infância a fase de formação de todos os seus hábitos.

O tema alimentação saudável foi um momento estratégico para abordar, de forma
educativa, bons hábitos alimentares; sendo a escola um ambiente privilegiado para a
promoção da saúde e desempenha papel fundamental na formação de valores, de hábitos e
estilo de vida, entre eles o da alimentação.
A promoção de uma boa alimentação pressupõe a integração de ações e
estímulos à adoção de hábitos alimentares saudáveis por meio de atividades educativas que
informem e motivem as escolhas individuais das crianças. Nos dias atuais, uma
alimentação saudável é muito mais que um tema, se torna uma meta.
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Desde

a

mais

tenra

idade,

necessitamos de nos comunicar. Sendo assim, ao longo do desenvolvimento da criança é
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preciso estabelecer, com o meio que as rodeiam, algumas formas de comunicação que, com
o passar do tempo, vão se tornando mais elaboradas, pois o ser humano está em constante
relacionamento com outros seres humanos.
Desta maneira, a comunicação é uma necessidade básica para que se consiga
entender e ser entendido no mundo.
Utilizar as linguagens artísticas como: desenhos, pinturas e colagens, bem como
expressão e comunicação de ideias, onde o aprender brincando, em um meio estimulado,
propiciam a construção de conhecimentos por parte da criança.

Trabalhado o tema meio de transporte, realizamos conversas em roda, um

levantamento de experiência por parte das
crianças, quanto às diferentes realidades encontradas em sala de aula.
Os meios de transportes fazem parte da vivência diária dos alunos durante o trajeto
até a escola, já que muitos utilizam Van Escolar, alguns carros e, outros, bicicletas. Afinal,

90

o transporte também é momento de vivência e, no ambiente escolar, as crianças podem
compartilhar essas vivências com os demais colegas em sala de aula.

Para encerrar o mês, as crianças assistiram a uma apresentação teatral do Grupo de
Teatro “Conexão Cultural”, onde se divertiram muito e também despertaram sua
imaginação.
Tendo em vista que, a contação de histórias é muito importante para a aprendizagem
e o desenvolvimento da criança, é ouvindo histórias que se podem sentir emoções como: a
tristeza, o medo, a alegria, a insegurança, etc., vivendo profundamente tudo o que as
narrativas provocam em quem as ouve, com toda a amplitude, significância e verdade que
uma história pode despertar nos pequenos ouvintes.
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Julho

O nome próprio de uma criança é a sua identificação e, por isso, se faz tão
importante a ela; é o nome o qual seus pais escolheram.
Assim, foi trabalhado o nome da criança, bem como o reconhecimento das letras
que o formam.
O trabalho com o nome da criança, na Educação Infantil, gera uma relação de
identidade da criança com a escrita. O objetivo maior do trabalho com a escrita é o
reconhecimento do nome e, também, faz com que cada criança se reconheça como um
sujeito importante; estabelece relações entre as letras de seu nome e as letras dos nomes
dos colegas.
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Trabalhamos identificação e
nomeação de números, bem como o
reconhecimento da relação entre o número
falado e o escrito; a quantidade que ele representa. Na vivência de atividades de maneira

93

significativa e construtiva que promovem a aprendizagem e o desenvolvimento da criança
em diferentes áreas.
Comparação de quantidades, utilizando recursos como desenho e
correspondência um a um, também o reconhecimento da ordem numérica: identificação
visual dos números.

Propiciamos vivências para que as crianças tenham contato com a
linguagem escrita. Durante o trabalho com a linguagem oral e escrita, possibilitamos a imersão
significativa e prazerosa do aluno. De forma contextualizada, a escrita, com base na
identificação e reconhecimento das letras do alfabeto, relacionadas às situações de vida, fazendo
ligação com o cotidiano.
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Articulação adequada das letras e palavras. Conhecimento do alfabeto, de forma paulatina,
associando-o às palavras familiares. Reconhecimento, identificação e registro de letras e
estabelecimento da relação entre grafema/fonema das letras e palavras de uso cotidiano.
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Agosto
No ambiente familiar, a figura do pai é muito importante para a formação da
identidade da criança. A escola entende essa importância, concebendo ainda que a figura
paterna é importante também para o desenvolvimento da criança e no fortalecimento de
laços afetivos que são fundamentais para o desenvolvimento psicológico e emocional de
nossos alunos.
Desse modo procuramos incentivar a aproximação entre pais e filhos, através de
seus diversos atores, acreditando que a qualidade dessas relações irá influenciar
diretamente no desenvolvimento integral da criança. Criança que se relaciona bem em casa
com a família e os pais tem boas relações com a vida.
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Tivemos a oportunidade de

proporcionar ás crianças um passeio cultural
enriquecedor ao “Morro da Capelinha”, um dos pontos turísticos de Planaltina, onde as
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crianças puderam visitar e explorar os locais onde acontecem as encenações da Paixão de
Cristo na Via Sacra.
Foi uma atividade prazerosa e interessante que oportunizou momentos agradáveis.
Um passeio é muito enriquecedor para ampliar o repertório cultural e de autonomia da
criança, oportunizar que ela vivencie outros espaços e que possa compartilhar com seus
colegas e familiares uma experiência de passeio e exploração de um ambiente diferente.
Um passeio também é um recurso pedagógico que torna a aprendizagem mais estimulante.

Também participamos das atividades em
comemoração aos 160 anos de Planaltina, no Centro Olímpico e Paraolímpico, onde foi
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feita uma exposição de atividades feitas pelas crianças e de materiais utilizados pelas
professoras.
Pois, durante todo o ano os alunos produzem muito conhecimento e fazem belos
desenhos. Uma maneira de todos se inteirarem das atividades realizadas é explorar as áreas
coletivas para incentivar a troca de experiências. Com essa atitude, o trabalho dos alunos
será valorizado. O reconhecimento da sociedade é um estimulo para que a criança se
empenhe em produzir o seu melhor.
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Com o tema “Folclore”, foi feita a leitura das lendas brasileiras, bem como seus respectivos
personagens. Todas as crianças aprenderam um pouco sobre a riqueza do folclore.
No primeiro momento foram trabalhadas identidade e autonomia, fazendo
uma escuta sensível com as crianças, por meio de rodas de conversas, abordando
conhecimentos pré- existentes o assunto em questão. As crianças quando chegam à escola
trazem na bagagem não só cadernos ou lápis de cor, mas também informações e
conhecimentos herdados do contexto familiar que as atividades pedagógicas tratarão de
lapidar. Sendo assim, cabe os profissionais da educação abordar o tema para estimular o
aprendizado das crianças.
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Algumas

abordagens

são

essencialmente benéficas para um público
infantil em desenvolvimento. Embora os
aspectos culturais sejam o alvo de maior
abrangência no estudo do folclore, muitos
são

fundamentos

importância

que

dentro

justificam
das

sua

práticas

pedagógicas na educação de crianças em formação de caráter e intelecto.

As crianças têm uma forma única de
aprendizado, permitindo-se absorver o conteúdo histórico e cultural com a ingenuidade e a
curiosidade típicas de sua idade. Esse é o melhor momento de inserir nas práticas
pedagógicas, o universo lúdico de folclore, também com apresentações que atraem o
interesse e atenção das crianças.
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Setembro

No início do mês de setembro
realizamos o “Projeto Pátria Amada”, onde
procuramos despertar nas crianças o amor e o respeito a pátria e também valorizar a escola
como participante da grandeza de nossa pátria.
As crianças devem entender que nós somos Brasil, podemos expressar nosso amor
à pátria preservando o que nosso país tem de mais bonito, sendo solidário com os colegas,
respeitando cada um que está ao nosso redor, despertando nas crianças a consciência sobre
os deveres para o patrimônio escolar e o respeito aos colegas, professores e demais
funcionários. Em meio ao fortalecimento de tais valores, foi realizada uma apresentação
com os alunos do maternal l.
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Também foi possível trabalhar com as
crianças a linguagem artística, por meio da utilização de diversos materiais para
expressarem livremente por meio de desenhos, pinturas, colagens, modelagens, recortes,
manipulação de diversos papéis, lápis, giz de cera, cola, tintas e pincéis.
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Também realizamos um momento cívico para cantarmos o “Hino Nacional
Brasileiro” e um desfile cívico, onde todos os alunos participaram com entusiasmo e
despertando em nossos pequenos patriotas o amor á pátria.

Abordar o tema família no processo de
ensino- aprendizagem sempre é muito desafiador, sendo que família e escola devem
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caminhar juntos para promover o desenvolvimento das crianças.
A família é o espaço e ambiente sócio- cultural cotidiano e histórico no processo de
socialização, tornando se um berço de atitudes, pois é delas que partem os sujeitos sociais,
que irão manter ou mudar a si próprio e consequentemente a realidade na qual estão
inseridos, onde a instituição educacional também exerce influência na formação de todos
que por ela passam.
Assim, por meio de variadas atividades, busca- se a integração entre escola e
família.
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A família tem a oportunidade de participar de forma mais integral da formação de
seu filho, nas atividades realizadas no ambiente educacional, sendo a família a primeira
referência para a criança, assim também a sua casa. A escola entra em sua vida com a
finalidade de ampliar valores.
Com a finalidade de estreitar vínculos afetivos, realizamos a “Festa da Família”
pela necessidade de laços entre a escola e a família, e aqueles que dela participam direta ou
indiretamente.
Família e escola são instituições fundamentais da sociedade, com papéis
diferenciados, porém que se completam e que devem andar lado a lado no processo da
educação.
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Tendo em vista que a educação é construída desde cedo, é extremamente válida,
quando o assunto é trânsito, realizar atividades que conscientizem as crianças quato á
educação no trânsito.
A segurança no trânsito é uma questão importante em todas as esferas da sociedade,
principalmente nas escolares, que possuem papel importante na formação de indivíduos
mais conscientes a respeito dessa temática. Com isso as crianças podem atuar como agentes
educativos em suas famílias, repassando ações que promovem um trânsito mais seguro.
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As escolas são berços de importantes
transformações sociais, já que apresentam informações pertinentes e potencializam ações
na prática. Assim, a formação de cidadãos mais preocupados com o trânsito, além do seio
familiar, também deve passar pela escola. Além disso, os pequenos fazem parte do trânsito,
e por isso desde muito cedo precisam estar atentos ao comportamento que devem ter, seja
na hora de passear com os pais atravessar a rua.
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Projeto: avaliação antropométrica

Objetivo: verificar o estado nutricional das
crianças e adotar atitudes para manter ou
reverter à classificação nutricional.
Estimular a criança para a importância da
alimentação no seu processo de crescimento
e desenvolvimento.

Metodologia:

5. Utilizar a balança para aferição de peso e fita métrica para aferição da estatura da
criança;
6. Anotar os dados como nome, data de nascimento, peso e altura em fichas de
avaliação;
7. Marcar os dados em gráficos de crescimento e desenvolvimento infantil e
comparar com os padrões de referência;
8. Enviar aos pais os dados obtidos informando se a criança está crescendo de forma
saudável;

Materiais:
5. Balança;
6. Fita métrica;
7. Fichas de avaliação;
8. Tabelas e gráficos de crescimento e desenvolvimento infantil de acordo com
Ministério da Saúde;

Público alvo: alunos de 0 a 4 anos.
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Avaliação: Ao final do projeto, os alunos devem saber a importância da alimentação
saudável para seu ótimo crescimento e desenvolvimento.

Outubro
Levamos os alunos para visitar a feira de frutas e verduras em um passeio
pedagógico onde as crianças vivenciaram a importância das frutas na alimentação e para o
crescimento, em momentos de aprendizagem e interação fora do ambiente escolar, levando
as crianças a conhecerem os diferentes tipos de frutas, verduras e legumes.
Acreditamos que no processo de construção do conhecimento, as crianças utilizam
de diferentes linguagens. Nessa perspectiva elas constroem conhecimentos a partir das
interações com as pessoas e com o meio.
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Em um clima bastante animado e descontraído foi realizada a semana da
crinça, onde planejamos atividades diversificadas em comeração ao “Dia das Crianças”,
para assim proporcionarmos uma semana de diversão, relacionada com a ludicidade, sendo
que a criança passa maior parte do tempo na escola, que por sua vez desempenha sua função
social proporcionando um ambiente feliz, acolhedor e amável.

Em meio a essa temática foi planejado atividades tais como: Fazer massinha de
modelar, fazer bolha de sabão, banho de mangueira, espetinho de fruta, um passeio ao
zoológico, uma apresentação com a turma do Berçário I e a festinha para as crianças, com
a animação do palhaço Choquito e a visita de uma equipe de dentistas que fizeram
escovação nas crianças e distribuíram um kit de escovação e um saquinho com guloseimas.
Brincar é a principal atividade da criança. É brincando que ela desenvolve e aprende
habilidades necessárias para viver e interagir em grupo. Cada criança tem um jeito único
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de brincar e as

brincadeiras

tão

quanto pode ser a

variadas

são
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infantil.

essas

brincadeiras está

a massinha de

modelar

envolve

criatividade e as

muita

Dentre

onde

crianças

poderão participar

em como fazer

uma massinha de

modelar.

Em meio a uma tempo seco e de muito calor, realizamos um banho de mangueira

na semana da criança sendo esse um momento
muito divertido e refrescante. O calor do sol, o brilho da água e o azul do céu compuseram
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o cenário dessa atividade. A aprendizagem acontece nas mais diversas situações, e aquelas
construídas por meio das atividades de lazer têm um sabor especial.
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As crianças fizeram “Espetinhos de Frutas” onde puderam escolher a fruta de sua
preferência. Cada criança recebeu um espeto e as frutas devidamente cortadas, na execução
da atividade muito exercício de motricidade fina para fazer o encaixe da fruta no palito. As
crianças perceberam que as frutas são muito gostosas.
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Realizamos também um passeio ao Zoológico com os alunos onde as crianças
visualizaram animais antes só conhecidos por meio de livros, filmes ou internet. Os alunos
ficaram encantados com vários animais.
Levar alunos para passear no zoológico pode ser uma atividade muito produtiva,
pois os alunos têm a oportunidade de conhecer a diversidade da fauna e da flora brasileira,
bem como participar de uma atividade prazerosa e interessante e interagindo com os demais
colegas. Não basta conhecer os animais apenas por imagens, é importante a visualização.
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Também foi realizada uma apresentação musical com os alunos do Berçário I, como
uma forma de fazer com que a criança se socialize, torne-se desinibida e cante,
considerando também a apresentação como uma forma de expressão e externalização de
sentimentos. Dentro desse contexto também com a função de interagir, interagir, socializar
e de desenvolvimento da criança, em um momento lúdico e prazeroso, levando a criança
ao conhecimento de si mesmo e do mundo que a cerca, como um estímulo à aprendizagem
eu contribuirá para sua formação, dando oportunidade á criança de vencer seus medos.

Na festa em comemoração ao “Dia das crianças”, todos se divertiram bastante no
pula-pula, piscina de bolinha, brinquedo inflável e com a presença do palhaço “Choquito”.
Além de muita diversão foram servidos refrigerantes, bolos, pipoca e receberam um saco
de doces.
Assim as ações pedagógicas de construção na formação do indivíduo, que ao
mesmo tempo, proporcionam um aprendizado voltado para a capacidade de maturação de
criança.
Enfim, realizamos uma semana diferente visando dar às crianças oportunidade de
lazer.
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Novembro
No mês de novembro desenvolvemos o projeto “Consciência
Negra”, onde o aluno conhece a história dos povos africanos, bem como sua cultura.
E assim, iniciar na criança a conscientização de que as pessoas
diferem umas das outras pelas características físicas e também culturais, abordando o
conhecimento, a valorização e o respeito às histórias e culturas de diferentes raças/etnias,
a fim de incentivar a igualdade e combater a discriminação.
Utilizamos diversos materiais para que as crianças possam se
expressar livremente por meio de desenhos, pinturas, colagem e recortes; manipulação de
papéis, giz de cera, colas, tintas, etc.
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A criação de um dia comemorativo da Consciência Negra é uma forma de
lembrar a importância de valorizar um povo que contribuiu para o desenvolvimento da
cultura brasileira.

Durante este projeto foram realizadas diversas atividades pedagógicas
relacionadas ao tema. Dentre elas, foi realizada uma apresentação para fortalecer a questão
quanto ao respeito à cor da pele da pessoa. Nos últimos tempos vários estereótipos foram
deixados de lado, entretanto, ainda há muito que se fazer nesse sentido. Há muitos
conceitos presentes no imaginário popular que precisam ser esclarecidos e desmistificados.
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Assim, o dia da Consciência Negra é uma data muito importante para ser
trabalhada nas escolas.

Procuramos ultrapassar as fronteiras do preconceito racial aproximando crianças
que são diferentes na cor da pele e no aspecto dos cabelos. Isso acontece quando
conseguimos nos apropriar de uma cultura com base africana e incorporá-la em nossas
atividades diárias. Com isso, deve ser responsabilidade, também, da escola fazer o
intercâmbio de cultura por meio das fronteiras de visão de mundo e de conhecimentos para
os alunos.
Com projetos e atividades pedagógicas é possível despertar na criança o
respeito ao outro, independente da cor da pele. Reservamos duas semanas inteiras para a
realização do projeto que culminou com um “Desfile da Beleza Negra”.
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Ao frequentar a escola, a criança traz consigo experiências adquiridas no convívio
que lhe permitirão formar uma determinada visão sobre si, o que significa uma ampliação
no
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âmbito das relações. Na escola, a criança conhecerá outras crianças de sua idade, com as
quais deverá compartilhar uma parte de suas experiências, além de estabelecer relações
com adultos que não pertencem a sua família. Quando a criança se sente envolvida, ouvida,
apoiada, prestigiada, se sente também mais estimulada a aprender e aproveitar todas às
oportunidades que a escola promove.

Dezembro

Faz parte do processo educativo desenvolver a formação integral da criança dentro
e fora da sala de aula. A Educação Infantil é uma das etapas mais importantes na formação
da criança: é onde ela experimenta a socialização fora do núcleo familiar, faz novos amigos,
aprende a conviver com as diferenças e faz descobertas em todas as áreas do conhecimento.
Assim sendo, finalizando uma etapa, como despedida da Creche, dos colegas, da professora
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e monitoras, em meio a um ambiente divertido, levamos os alunos do 1º Período a uma
Casa de Festa, onde todos se divertiram bastante.

Existe momento do ano mais festivo que o
Natal? As festividades natalinas são comemorações familiares mais festejadas do ano. Para
as crianças é uma data muito importante e marcante.
Assim, pretendemos promover atividades para despertar nas crianças a vontade de
adquirir conhecimentos das tradições natalinas de forma criativa, divertida e participativa.
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E para dar mais ênfase ao tema, incentivamos a criatividade dos alunos na confecção dos
murais com o tema de Natal.
Viver o dia de Natal é comemorar o milagre do nascimento de Jesus Cristo e fazer
despertar em todos nós a esperança em nosso Deus.

O Natal é uma data muito especial para as crianças, pois o Papai Noel recompensa
com presentes às crianças que tiveram um bom comportamento. Dar e receber presentes é
muito bom, porém sem esquecer o real sentido do Natal que é o nascimento de Jesus Cristo.
É preciso resgatar, portanto, as reais origens desta data, conversando com os pequenos
sobre perdão, amor ao próximo, fraternidade e humanidade, dentre outros valores.
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Para as crianças o Natal é mágico. E nesse clima mágico de festa, recebemos a visita
do Papai Noel que trouxe um saco cheio de presentes para todas as crianças que
aguardavam ansiosas sua chegada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que nossos objetivos foram alcançados, pelas atividades vivenciadas, com
uma postura didática voltada ao compartilhamento de ideias entre o corpo docente, o que
nos permite um crescimento contínuo, de forma coletiva. E entendemos que, no universo
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infantil, a criança ao brincar comunica- se com mundo, aceita a existência dos outros,
estabelece relações sociais, constrói conhecimentos, desenvolve-se integralmente, é por
meio desse ato que a criança pode reproduzir o seu cotidiano. Obtemos êxito nos objetivos
propostos durante todo o ano
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