PROJETO
PEDAGÓGICO

Casa do Caminho 2020

Taguatinga-DF, 03 de Março de 2020

“O ideal da educação não é aprender
ao máximo, maximizar os resultados,
mas é antes de tudo aprender a
aprender, aprender a se desenvolver
e aprender a continuar a se
desenvolver depois da escola”
Jean Piaget
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APRESENTAÇÃO
A Casa do Caminho apresenta o presente Projeto Pedagógico (PP) e baseia-se na
política educacional vigente, preconizada pelo Ministério da Educação.
O Projeto Pedagógico (PP) é um documento que configura a identidade da Casa do
Caminho e que permite acompanhar o educando em seu desenvolvimento,
considerando suas particularidades e ao mesmo tempo oferecendo suporte afetivo e
educativo.
Este PP visa atender a faixa etária de 2 a 5 anos completos ou a completar de acordo
com a legislação vigente, compreendendo que a criança em seu ser integral é
constituída de múltiplas aprendizagens, assim adquire saberes oriundos do meio em
que vive e também os produz.
Tem como finalidade a formação integral do educando, a sustentabilidade humana,
na busca de uma educação de qualidade. Buscando destacar a função principal da
Instituição que é CUIDAR, EDUCAR, BRINCAR e INTERAGIR. Fortalecendo o ideal
de uma escola justa, comprometida, democrática, inclusiva, fraterna, solidária, assim
possibilitando às crianças o sucesso educacional, estimulando seus aspectos:
cognitivo, emocional, social.
A construção do PP iniciou-se com a comissão organizadora, composta pela Diretora
Pedagógica, Coordenadora Pedagógica e Gestor, que favoreceu o planejamento das
ações para que o processo acontecesse democraticamente e foi elaborado mediante
a realização de reuniões para debates e estudos com todos os segmentos:
professores, monitores, nutricionista, auxiliares de serviços gerais, auxiliares de
cozinha, porteiro, bem com a comunidade escolar, através de questionário para a
sistematização da Proposta Pedagógica.
Consideramos ainda que este documento representa uma indicação de como
desejamos nos projetar em relação ao futuro. Pretendemos que este PP seja o
impulsor e condutor do bom desempenho da equipe escolar para o alcance das metas
e objetivos propostos.
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Este documento representa a busca do possível tendo como base o que temos.
Cremos que ele contém os fundamentos e princípios que garantirão a identidade que
pretendemos consolidar em nossa prática pedagógica.
São necessárias intervenções pedagógicas por profissionais qualificados visando à
formação da criança, pois ele é um sujeito social e histórico e como ser competente
interage com e no meio em que será inserida, não sendo mera receptora, mas
produtora da sua cultura.
A partir desta perspectiva, compreendemos que inicia na infância a necessidade de
acompanhamento, estimulação, observação e orientação deste ser, portanto esta
proposta pedagógica encontra razão para existir uma vez que tem sua essência
proposições que possibilitam o desenvolvimento integral da criança em seus
aspectos: físicos, psíquico, intelectual e social, completando a ação da família e da
comunidade, contribuindo como veículo de transformação social.

HISTÓRICO
Constituição histórica
A Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho foi fundada em
24/04/1987, na modalidade de acolhimento em Casas Lares, antigo orfanato, ampara
atualmente 40 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. A Instituição está localizada
no bairro de Taguatinga Norte - DF, na QNJ 10 Área Especial N° 06. Numa área de
15000 (quinze) mil metros quadrados, sendo 4000 (quatro) mil metros quadrados de
área construída.
A Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho percebeu que poderia
minimizar e contribuir disponibilizando um local que pudesse oferecer segurança,
cuidar e educar com responsabilidade crianças oriundas das famílias, fundando a
Instituição que prioriza as famílias a deixarem seus filhos com segurança para
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poderem trabalhar, visto as mudanças no contexto familiar, necessidades
econômicas, carências da infância em dar conta da difícil tarefa de educar e ensinar.
Foi pensando nas crianças necessitadas, sem lar, que Ciro Heleno Silvano,
Presidente, fundou a Casa do Caminho, cujo princípio é proporcionar à criança, a mãe,
a família (irmãos) e a vizinhança condições favoráveis de um bom convívio social.
Este princípio caracteriza o fundamento pedagógico do sistema e a fonte de uma
filosofia. A criança é o ser dependente em torno do qual deve girar toda uma estrutura
de apoio, a mãe é a figura envolvente, que deve conduzir o novo ser na busca do seu
desenvolvimento integral, a família (o lar) caracteriza o amor, a compreensão, a
educação e segurança, finalmente a Casa do Caminho representa o apoio
institucional.
O nome da Instituição surgiu porque a primeira casa de atendimento a carentes na
história do mundo foi fundada por Pedro e outros apóstolos de Jesus à beira do
caminho próximo a Jerusalém, chamada de “Casa do Caminho”. Sendo assim, o
objetivo principal é o atendimento de qualidade à criança e a formação educacional
da mesma.
A Instituição quando iniciou localizava-se na Asa Norte até conseguir local amplo,
passando depois para o Cruzeiro Velho, pois conseguiu imóvel e posteriormente foi
para a Vila Paranoá, indo mais tarde para outro terreno mais amplo em Brazlândia e
finalmente a Instituição foi para Taguatinga Norte, que além de possuir dimensões ou
área física adequada, podem-se haver futuras ampliações, está localizado próximo a
redes de apoio, como escolas, hospitais, postos de saúde, delegacias, comércios,
entre outros.
Hoje, a sede da Instituição está localizada em um terreno com 15.000m 2, sendo
4.000m2 de área construída, tendo 03 casas lares, refeitórios, cozinha e lavanderia
industrial, além de almoxarifado, salas de aulas, escritórios, sala de atendimento
psicológico e outras instalações.
Após alguns anos atendendo abrigo de criança com muita dificuldade sem convênio,
a Instituição fez convênio com o GDF e percebeu as vantagens em ampliar os
recursos. Após alguns anos com a creche funcionando na QNJ foi feito o convênio
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com o GDF e percebeu que com aumento de crianças atendidas melhorou a
qualidade, pois teve mais recursos financeiros e consequentemente pedagógicos.
No ano 2000 iniciou atendimento, de Educação Infantil, localizada na QNJ 10, Área
Especial 06, Taguatinga Norte-DF contemplando 30 crianças sendo atendidas pelo
convênio Sedest, de 2009 até abril de 2011 passou a atender pelo convênio SEEDF
e aumentou a meta para 180 crianças e no ano de 2013 passou a atender 284 e em
2016 até a presente data oferta atendimento para 289 crianças de 2 a 5 anos
completos ou a completar até 31 de março conforme legislação vigente. A Instituição
oferta uma educação igualitária e de qualidade para a integração da família, e a
comunidade para conhecer e participar do trabalho desenvolvido nesta instituição de
ensino.
A Casa do Caminho tem sua proposta de trabalho embasada na ação indissociável
entre o CUIDAR e o EDUCAR, conforme o Currículo em Movimento da Educação
Básica da Educação Infantil, Ciclos de Aprendizagens, DCNEIs, os Pressupostos
Teóricos, os cuidados são compreendidos como aqueles de referentes à proteção,
saúde e alimentação, incluindo as necessidades de afeto, interação, estimulação,
segurança e brincadeiras que possibilitem a exploração e a descoberta.
A Instituição com o convênio creche atende a comunidade, atualmente são 289
crianças, sendo (118) Maternal I, (123) Maternal II, (48) I Período, em período integral.
A creche Casa do Caminho é administra pela Sociedade Espírita de Amparo ao Menor
Casa do Caminho, pessoa jurídica de direito privado, filantrópica sem fins lucrativos,
com a finalidade educacional, com sede no endereço já especificado em Brasília Distrito Federal. Registrada no Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento,
Livro “A” Número 2 de registro Civil das Pessoas Jurídicas, sob o nº 1553, em 31 de
outubro de 1988.
Diante de todo o histórico da Instituição, o presidente, Ciro Heleno Silvano, a equipe
pedagógica, professores, monitores, profissionais do administrativo e alguns pais têm
procurado melhorar a creche para que desperte nas crianças o prazer de estar
inseridos no ambiente educacional.
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A creche também é inclusiva, pois baseado em artigos e na prática, este é um desafio
e deve ser experimentado passo a passo, no decorrer dos anos de convênio a creche
já atendeu crianças especiais. Nosso objetivo é conviver com a diferença e educar
cidadãos solidários, inserindo-os em todos os meios.

Caraterização Física
•

Instalações sanitárias adequadas, uso infantil e adulto mais PNE;

•

Salas de aula adequadas para desenvolvimento das atividades;

•

Galpão coberto para atividades lúdicas;

•

Área verde;

•

Cozinha;

•

Refeitórios;

•

Parque infantil com grama sintética;

•

Área descoberta para recreação;

•

Secretaria / Direção;

•

Sala de coordenação pedagógica;

•

Lavanderia;

•

Depósito de materiais de limpeza;

•

Dispensa de alimentos perecíveis;

•

Sala de nutrição;

•

Depósito de materiais pedagógicos;

•

Sala de coordenação administrativa.

Dados de identificação da instituição
Coordenação
Taguatinga
Regional de Ensino
Nome

Casa do Caminho

Endereço/CEP

QNJ 10 Área Especial - Taguatinga Norte

Número do INEP

53066006

Telefone

(061) 3047-2642

Data da criação

24 de abril de 1987

Turno de
funcionamento

Período integral
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Nível de ensino

Educação básica

Etapa proposta na Educação Infantil
escola
Termo de Parceria
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Diretora Pedagógica

Vera Lúcia Maria Gomes

E-mail da Instituição

casadocaminhocreche2015@gmail.com

Dados da Mantenedora
Mantenedora:
CNPJ/MF:
Endereço:
Cidade:
CEP:
Registros:
Utilidade Pública:
Data da Fundação:
Presidente:

Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do
Caminho
03.604.394/0001-85
QNJ 10 Área Especial - Taguatinga Norte
Brasília – DF
72.140-606
CNAS Nº 71010.005985/2008-54 CDCA 09/2008
Nº 25.057/95
24 de abril de 1987
Ciro Heleno Silvano

ATOS DE REGULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL
Credenciamento
Portaria nº. 379 de 21 de novembro de 2016.
O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, no uso das atribuições lhe
confere o artigo 172, inciso XXVII, do Regimento Interno desta Pasta aprovado pelo
Decreto nº. 31.195 de 21 de Dezembro de 2009, e tendo em vista o disposto no
Parecer nº. 192/2016-CEDF, de 08 de novembro de 2016, do Conselho de Educação
do Distrito Federal , aprovado em Sessão Plenária de igual data e, ainda, o que consta
no processo nº. 084.000.343/2015, RESOLVE:
Art. 1º Recredenciar, a contar de 1º de janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2025, a
Casa do Caminho , situada na QNJ 10, Área Especial 06, Taguatinga – Distrito
Federal, mantida pela Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho,
com sede no mesmo endereço.
Art. 2º Aprovar a Proposta Pedagógica da Instituição Educacional.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Júlio Gregório Filho
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
Taguatinga, no Distrito Federal, no início, era chamada de Vila Sarah Kubitschek,
depois, possou a chamar-se Santa Cruz de Taguatinga e, por último, Taguatinga. Esta
cidade foi criada em 1958 para diminuir a quantidade de pessoas que vinham atraídas
pela construção de Brasília. Os operários que se deslocaram de todo o Brasil para
construir a nova capital resolveram fazer ali também sua morada e fizeram suas casas
em Taguatinga. Um dos pontos turísticos da cidade é a praça do Relógio, onde fica a
estação de metrô e a Administração Regional.
Pouco tempo depois dos primeiros moradores terem se mudado para Taguatinga, já
funcionavam

hospitais, estabelecimentos comerciais, escolas, etc.. E assim

começava o povoamento da primeira cidade-satélite de Brasília. Taguá, como
também é conhecida, cresceu principalmente pelo comércio e empregos que seus
moradores conseguiam na capital federal. Atualmente, Taguatinga é uma das regiões
mais ricas do Distrito Federal. O nome tem origem indígena e significa “ave-branca”.
Nas avenidas comerciais é possível encontrar lojas de roupas, eletrodomésticos,
móveis,

calçados,

artigos

para

festas,

atacado

de

confecções,

opções de diversão, como as casas noturnas, ficam no Pistão Sul. Já na Avenida das
Palmeiras a concentração são do bares com música ao vivo.
A estrutura urbana de Taguatinga é composta de 65 instituições educacionais
públicas; uma biblioteca pública; uma biblioteca Braille; quatro praças; sete parques
ecológicos; um Batalhão de Incêndio; um Batalhão da Polícia Militar; três Delegacias
de Polícia; oito centros de saúde e dois hospitais.

Taguatinga é uma região

administrativa do Distrito Federal, a qual possui uma área de 12.134 Km², e uma
população de 221.909 habitantes (2010/2011).
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Características sociais, econômicas e culturais da comunidade
Com o objetivo de conhecer o perfil socioeconômico-cultural da comunidade na qual
a creche está inserida e avaliar as motivações e necessidades foram aplicados uma
ficha de Anamnese e questionário (anexos 1 e 2) a todas as famílias, as quais têm
filhos que estudam na Casa do Caminho. Quanto às crianças, esse processo é
1

acessado em: https://revista.zapimoveis.com.br/conheca-a-historia-de-taguatinga/
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realizado através de atividades realizadas na primeira fase da Plenarinha e na
Semana Distrital na forma de escuta sensível.
 Os dados referentes à pesquisa, após a tabulação, chegaram-se aos seguintes
dados: 70% das famílias são moradores de setores próximos e 30% moram distantes
da instituição, como segue.

Proximidade da moradia com a instituição
70%

30%

 No âmbito socioeconômico e cultural, entrevistamos 286 pais, sendo que 180
destes entregaram a entrevista dos quais 35% das famílias moram em casa própria e
65% em casa alugada.
65%

35%
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 Quanto ao nível de escolaridade, 20% possui o ensino fundamental, 68% o ensino
médio e 11% o ensino superior.

11%

68%

20%

 Dos pais que trabalham fora, 77% tem carteira assinada e 23% dos pais que
trabalham não possuem carteira assinada. Os que trabalham têm serviços diversos
como: balconista, empregada, autônomo, auxiliar administrativo, vendedor, manicure,
pedreiro, motorista, vidraceiro,

mecânico, serviços gerais, cobrador, padeiro,

cozinheira, costureira, atendente, gerente de restaurante, eletricista, servente,
porteiro, montador de móveis, balconista, conferente, garçom, fiscal, cabeleireiro e
secretária.

77%
23%
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 39 % das famílias sobrevivem com apenas 1(um) salário mínimo, 54% com mais
que 1(um) salário mínimo e 7% com menos de 1(um) salário mínimo.

7%

54%

39%

 Quanto aos programas do Governo, 11% recebem bolsa família e 89% não estão
inseridas a qualquer programa de assistência governamental.

BOLSA FAMÍLIA
Recebem bolsa

Não recebem bolsa
12%
11%

11%
89%

Destacam-se como principais sugestões para a melhoria da estrutura física da
instituição:
- Estacionamento para os pais;
- Melhoria na estrutura do portão;
- Instação de tenda.
- Mudança de horário de entrada e saída de 07h00 às 17h00.
Elogios apontados:
- Alimentação de boa qualidade;
- Boa segurança;
- Disciplina/rotina
13

- Professoras e monitoras carinhosas e atenciosas
- Higiene pessoal das crianças;
- Desenvolvimento das crianças.
 O meio de transporte mais utilizado pelos pais para se locomoverem são: bicicleta
5% moto 8%, carro 40%, ônibus 17% a pé 30% nenhum

Meio de transporte
5%
8%
Bicicleta

30%

40%

Moto
Carro
ônibus

17%

A pé

As professoras participam dos projetos, dão sugestões de melhorias com o objetivo
de ver o nome da instituição sendo divulgado de forma positiva, trabalham com a
Equipe Pedagógica de forma harmoniosa, são incentivadoras de um ensino inovador,
são abertas as novas perspectivas desde que tragam benefícios às crianças.
A equipe pedagógica ouviu as crianças por meio de entrevistas, brincadeiras e
desenhos. Sendo assim todos expressaram os seus desejos e sentimentos bem como
relataram em suas falas como é a escola que estuda; se fica longe ou perto de sua
casa; como vem para escola, entre outros questionamentos. Com as respostas das
crianças e seus relatos podemos colher as seguintes informações com o total de 289
crianças das turmas de Maternal I, Maternal II e 1º Período.

FUNÇÃO SOCIAL
Casa do Caminho tem como missão proporcionar o desenvolvimento integral e
harmônico a suas crianças nos aspectos intelectual, físico, afetivo, estético, cívicosocial, ético e econômico, em igualdade de condições, acesso e permanência na
14

escola com a participação da família e da comunidade, bem como a construção do
conhecimento formal e irrestrito, contribuindo como mediadora na formação do
cidadão crítico, ético, autônomo e solidário capaz de transformar a sociedade em que
vive, respeitando as diferenças para realização da verdadeira inclusão.
Esta instituição de educação infantil tem também como missão tornar-se um
referencial de excelência, criando metodologias de ensino e adotando modernos
recursos educacionais voltados para a primeira infância da criança proporcionando
melhores resultados na aprendizagem das crianças, bem como criar consciência
preventiva sobre hábitos saudáveis da vida.
Em busca da qualidade na educação, na qual nenhuma criança aprenda menos do
que o que foi definido na sua proposta pedagógica, a escola visa também oferecer à
comunidade uma educação fundamentada nos princípios de alegria, de simplicidade
e de fraternidade, capaz de acolher, transformar e enriquecer as crianças com uma
proposta pedagógica inovadora, formando cidadãos felizes, competentes e
comprometidos com os ideais da família, da sociedade, do meio ambiente, em
harmonia consigo, com o outro, com o cosmos e com o transcendente.
A escola, nos dias atuais, necessita pensar o homem, o seu passado, presente, futuro
e a função do conhecimento no mundo. A Nova Era surge de diferentes formas – Era
do Conhecimento, Era da Comunicação, Era da Informação – indicando, sobretudo, a
necessidade de uma revisão do papel do ser humano na terra. É preciso repensar,
ressentir e reagir.
A Casa do Caminho pretende possibilitar às crianças uma educação de qualidade,
preocupando-se com a emergência do presente e com a sobrevivência do futuro, de
modo a:
•

Valorizar a população da escola por meio de projetos voltados para a

comunidade, para que a mesma seja valorizada e possa ter o mínimo de dignidade
humana;
•

Valorizar o ser humano e sua ação no mundo de hoje e de amanhã;

•

Valorizar o homem, não no simples ressurgimento de valores antigos, mas

principalmente na possibilidade do desenvolvimento;
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•

Valorizar o ser humano na sua capacidade de comunicar-se, de refletir, de

argumentar, de solucionar problemas, de analisar as questões sociais e de propor
novas saídas para os seres e o ambiente com responsabilidade, respeito,
solidariedade e paz;
•

Valorizar o respeito, a dignidade, a humanidade, a fé, a verdade e a justiça

praticando a fraternidade, a simplicidade, a alegria, a ternura e a paz;
•

Valorizar o comprometimento com uma educação inovadora e de qualidade;

•

Valorizar o maior objetivo da escola que é a criança.

PRINCÍPIOS
Proporcionar às crianças o CUIDAR/EDUCAR e situações prazerosas de descobertas
e aprendizagens ao desenvolvimento integral, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social para contribuir na formação de pessoa cidadãs conscientes de
seus direitos e deveres. Suas ações são baseadas na importância do brincar que é
um componente de suma importância na formação do cidadão de direitos. Segundo
Vygotsky (1999). “A brincadeira é uma facilitadora do processo de desenvolvimento”.
Nossa intenção é despertar na criança através da brincadeira o desejo de aprender,
de ser cuidada e de ir ao encontro do mundo que lhe cerca.
Observando a comunidade, é possível notar suas necessidades. Diante destas
condições é que este projeto encontra razão para existir, uma vez que tem o caráter
de fortalecer os laços familiares e o desenvolvimento adequado, contribuindo como
veículo de transformação social.
Para que alcancemos mudanças significativas, o investimento deve ser estabelecido
como prioritário, onde podemos acompanhar e orientar as condições de
desenvolvimento emocional, social e econômico a todos integrantes. proporcionando
um ambiente favorável e um trabalho interdisciplinar, onde contemplam todas as
dimensões humanas e oferece às crianças atividades de convívio educativo, visando
à formação para a cidadania, o desenvolvimento de sociabilidade e a prevenção de
situações de risco social.
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Momentos de Socialização

Por sermos uma Instituição parceira com a Secretária de Educação – SEEDF, temos
a CRE – Coordenação Regional de Educação de Taguatinga – DF, como a
17

responsável pela efetivação do cadastro e encaminhamento da criança para a
matrícula mediante a informação da vaga pela a Instituição.
A Casa do Caminho, integrante do Sistema de Ensino do Distrito Federal, é uma
instituição que se inspira nos princípios da liberdade humana e tem por finalidade
oferecer um ensino de qualidade para que o educando possa desenvolver o seu
potencial, tendo sua filosofia educacional fundamentada nos Princípios Pedagógicos
que norteiam a eficácia da ação educativa de modo a estar em consonância com os
avanços tecnológicos criando situações favoráveis e significativas de aprendizagem,
princípios estes voltados para as ações educacionais que proporcionam ao educando
o “aprender a aprender”, o “aprender a conhecer”, o “aprender a fazer” e o “aprender
a conviver e a ser”.

Princípios da Educação Integral
•

Integralidade: a Educação integral é um espaço privilegiado para se repensar

o papel da educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio
de discutir o conceito de integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir
a educação integral a um simples aumento da carga horária da criança na escola.
Integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de crianças,
adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para todas as dimensões
humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e
sociais. Esse processo formativo deve considerar que a aprendizagem se dá ao
longo da vida (crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem o tempo todo),
por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, tais
como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno
desenvolvimento das potencialidades humanas. Assim, propõe-se que cada escola
participante da Educação Integral no Distrito Federal, ao elaborar seu projeto
político pedagógico, repense a formação das crianças de forma plena, crítica e
cidadã. 2

2
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•

Intersetorialização:

a

Educação

Integral

deverá

ter

assegurada

a

intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes
campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam
articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma de
contribuição para a melhoria da qualidade da educação.3
•

Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência da criança na

escola deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas
formas de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que as crianças
trazem de fora da escola. A transversalidade só faz sentido dentro de uma
concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos
interesses e aos problemas reais das crianças e da comunidade.4
•

Diálogo escola e comunidade: as escolas que avançaram na qualidade da

educação pública foram as que avançaram no diálogo com a comunidade (BRASIL,
2008). Na Educação Integral é necessária a transformação da escola num espaço
comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do mundo e da
vida. Assim, o projeto pedagógico implica pensar na escola como um polo de
indução de intensas trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos
diferentes grupos presentes, com abertura para receber e incorporar saberes
próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas populares.5
•

Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a

cidade como um rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se
restringe ao ambiente escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade
como igrejas, salões de festa, centros e quadras comunitárias, estabelecimentos
comerciais, associações, postos de saúde, clubes, entre outros, envolvendo
múltiplos lugares e atores. A educação se estrutura no trabalho em rede, na gestão
participativa e na corresponsabilização pelo processo educativo. Torna-se
necessário enfrentar o desafio primordial de mapear os potenciais educativos do

3
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território em que a escola se encontra, planejando trilhas de aprendizagem e
buscando uma estreita parceria local com a comunidade, sociedade civil
organizada e poder local, com vistas à criação de projetos socioculturais
significativos e ao melhor aproveitamento das possibilidades educativas.6
•

Trabalho em rede: Todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências

e informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas
as crianças, adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da
escola, mas da rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela
formação do educando. Nessa ambiência favorável diálogo, o professor não está
sozinho, faz parte da equipe da escola e da rede de ensino. Pensar e desenvolver
um projeto de educação integral para o Distrito Federal pressupõe reconhecer as
fragilidades de um modelo de educação que tem dificultado o acesso ao
conhecimento em todas suas formas de manifestação e contribuído para
aprofundar o fosso social entre os estudantes da escola pública. Parafraseando
Boaventura de Sousa Santos, este é o momento de despedida desse modelo com
algumas resistências e medos, de lugares conceituais, teóricos e epistemológicos,
porém não mais convincentes e adequados ao tempo presente, “[...] uma despedida
em busca de uma vida melhor a caminho doutras paragens onde o otimismo seja
mais fundado e a racionalidade mais plural e onde finalmente o conhecimento volte
a ser uma aventura encantada” (SANTOS, 2003, p. 58). O projeto de educação
integral orienta-se pelos referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia
Histórico-Cultural. 2.3 Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural.7

Princípios Epistemológicos
Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a expressão do
lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses princípios
epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF nos remete ao que
compreendemos como princípios. Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir
e expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, valores,
atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os
6
7
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princípios orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização,
flexibilização. Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas
pedagógicas no tratamento dos projetos curriculares, em articulação a múltiplos
saberes que circulam no espaço social e escolar.8

Unicidade entre a teoria e prática interdisciplinaridade e contextualização
Na prática pedagógica criadora, crítica, reflexiva, teoria e prática juntas ganham novos
significados. Ao reconhecer a unidade indissociável entre teoria e prática, é
importante, também, considerar que, quando são tratadas isoladamente, assumem
caráter absoluto, tratando-se na verdade de uma fragilidade no seio de uma unidade
indissociável. Vázquez (1977) afirma que, ao falar de unidade entre teoria e prática, é
preciso considerar a autonomia e a dependência de uma em relação à outra;
entretanto, essa posição da prática em relação à teoria não dissolve a teoria na prática
nem a prática na teoria, tendo em vista que a teoria, com sua autonomia relativa é
indispensável à constituição da práxis e assume como instrumento teórico uma função
prática, pois “é a sua capacidade de modelar idealmente um processo futuro que lhe
permite ser um instrumento – às vezes decisivo – na práxis produtiva ou social” (idem,
p. 215).
Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado, há uma visão articulada de
áreas de conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de ciências; as
metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. A
avaliação das aprendizagens adquire sentido emancipatório quando passa a
considerar o conhecimento em sua totalidade e em permanente construção.
Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala de
aula, devemos privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica,
análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção do
conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio, problematização,
questionamento, dúvida. O ensino que articula teoria e prática requer de professor e
estudantes a tomada de consciência, revisão de concepções, definição de objetivos,
reflexão sobre as ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se

8
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pensam as atividades. Do professor, especificamente, exige a abertura para o diálogo
e a disposição para repensar cotidianamente a organização da aula (SILVA, 2011),
com a clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como
avaliar?
São os elementos articuladores entre as áreas de conhecimentos/ componentes
curriculares e atividades educativas que favorecem a aproximação dos estudantes
aos objetos de estudo, permitindo-lhes desvelar a realidade e atuar crítica e
conscientemente, com vistas à apropriação/ produção de conhecimentos que
fundamentam e operacionalizam o currículo, possibilitando encontrar respostas
coletivas para problemas existentes no contexto social.9
Interdisciplinaridade e da contextualização
A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de um
currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema
em diferentes disciplinas/componentes curriculares10 e, a partir da compreensão das
partes que ligam as diferentes áreas do conhecimento/componentes curriculares,
ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do pensamento. A contextualização dá
sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos
didático pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático
(ensinar, aprender, pesquisar e avaliar).
O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma contínua e
sistemática contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos,
ações importantes para o estudante em contato real com os espaços sociais,
profissionais e acadêmicos em que irá intervir. A organização do processo de ensinoaprendizagem em uma situação próxima daquela na qual o conhecimento será
utilizado, facilita a compreensão e favorece as aprendizagens dos estudantes.
Destacamos que a determinação de uma temática, interdisciplinar ou integradora,
deverá ser resultante de uma discussão de base curricular, visto que são os
conhecimentos científicos pautados nesse Currículo que irão indicar uma temática.
9
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Essa ação rompe com a lógica de determinação de temas sem uma reflexão sobre os
conhecimentos em diferentes áreas e com as tentativas frustradas de forçar uma
integração

que

não

existe,

dificultando

a

implementação

de

atividades

interdisciplinares na escola.
A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no próprio componente
curricular (intra) e entre componentes curriculares (inter). No próprio componente
curricular, quando são utilizados outros tipos de conhecimentos (artes, literatura,
corpo e movimento, relações interpessoais, entre outras) que irão auxiliar ou favorecer
a discussão específica do conhecimento do componente curricular. Já entre os
componentes curriculares, busca-se a integração existente entre os diferentes
conhecimentos.
O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos científicos,
pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações entre diferentes
conhecimentos e áreas. Santomé (1998) afirma que “[...] interdisciplinaridade é
fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho que entram em ação na
hora de enfrentar os problemas e questões que preocupam em cada sociedade”
(p.65), contribuindo para a articulação das diversas disciplinas e, ao mesmo tempo,
favorecendo o trabalho colaborativo entre os professores.
Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, necessário se faz
que os professores dialoguem, rompendo com a solidão profissional característica das
relações sociais e profissionais na modernidade. Nas escolas públicas do DF, o
diálogo necessário para que assumamos concepções e práticas interdisciplinares tem
local para acontecer: as coordenações pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de
formação continuada, planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho
pedagógico que contemplem a interdisciplinaridade como princípio.
A seguir, um processo elaborado por Santomé (1998), que costuma estar presente
em qualquer intervenção interdisciplinar:
a. Definição de um problema, tópico, questão.
b Determinação dos conhecimentos necessários, inclusive as áreas/ disciplinas a
serem consideradas.
c. Desenvolvimento de um marco integrador e questões a serem pesquisadas.
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d. Especificação de estudos ou pesquisas concretas que devem ser desenvolvidos.
e. Articulação de todos os conhecimentos existentes e busca de novas informações
para complementar.
f. Resolução de conflitos entre as diferentes áreas/disciplinas implicadas no
processo, procurando trabalhar em equipe.
g. Construção de vínculos comunicacionais por meio de estratégias integradoras,
como: encontros, grupos de discussão, intercâmbios, etc.
h. Discussão sobre as contribuições, identificando sua relevância para o estudo.
i. Integração dos dados e informações obtidos individualmente para imprimir
coerência e relevância.
j. Ratificação ou não da solução ou resposta oferecida ao problema levantado
inicialmente.
k. Decisão sobre os caminhos a serem tomados na realização das atividades
pedagógicas e sobre o trabalho em grupo.11

Flexibilização: em relação à seleção e organização dos projetos, este Currículo
define uma base comum, mas garante certa flexibilidade para que as escolas,
considerando seus projetos político-pedagógicos e as especificidades locais e
regionais, enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos igualmente relevantes
para a formação intelectual dos estudantes.
A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas
de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual
dos estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em mudança
que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, a
possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes
conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as
amarras impostas pela organização das grades curriculares repletas de pré-requisitos.
A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores,
articuladas ao projeto político-pedagógico da escola. Ao considerar os conhecimentos
prévios dos estudantes, o professor torna possível a construção de novos saberes,
ressignificando os saberes científicos e os do senso comum. Nessa visão, os
11
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conhecimentos do senso comum são transformados com base na ciência, com vistas
a “[...] um senso comum esclarecido e uma ciência prudente [...], uma configuração
do saber” (SANTOS, 1989, p. 41), que conduz à emancipação e à criatividade
individual e social.
Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes dos
estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão sincrética, caótica e
pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese qualitativamente
superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências,
saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com
professores saberes e experiências construídas em espaços sociais diversos.12
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A educação é um direito de todas as pessoas, com e sem deficiência, e o ideal é que
seja ofertada inclusivamente nas instituições de educação coletivas comuns, levandose em conta a diversidade da humanidade.
Propor para as crianças um mundo de interação contribuirá para um desenvolvimento
emocional, social, fundamentando-as nas suas formações, e na realidade de cada um.
Dentro desta perspectiva de educação para todos constitui um grande desafio: A
Educação Inclusiva que é garantida pela Constituição Federal Brasileira, art. 208, III.
A declaração da Salamanca, de l994, reafirmou o direito de todos à educação,
independentemente de suas diferenças, enfatizando que a educação para pessoas
deficientes também é parte integrante do sistema educativo, contemplando uma
pedagogia voltada às necessidades específicas e adoção de estratégias que se
fizerem necessárias em benefício comum. A LDB 9.394/96, artigos 58 e 59 têm
também como finalidade de concretizar preceito constitucional e responder ao
compromisso com a “Educação para Todos”. Assume-se, assim, o compromisso de
uma educação comprometida para a cidadania, considerando sua diversidade. A
educação inclusiva baseia-se na educação condizente com igualdade de direitos e
oportunidades em ambiente favorável. A participação na Instituição da família, criança,
num esforço conjunto de aprendizagem compartilhada é de suma importância.13

12
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Aprender a conviver e relacionar-se com pessoas que possuem habilidades e
competências diferentes, expressões culturais e sociais são condições necessárias
para o desenvolvimento de valores éticos, dentro dos preceitos básicos pedagógicos
a estrutura curricular se apoia nos Eixos Norteadores do Curriculo em Movimento.

MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS
O objetivo principal da Casa do Caminho é educar e cuidar, brincar e interagir, visando
entender a criança nos seus diversos aspectos,

proporcionando-lhes situações

prazerosas de descobertas e aprendizagens, com atenção ao desenvolvimento
integral, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social para contribuir na
formação de pessoas cidadãs conscientes de seus direitos e deveres, entendendo a
criança como ser humano integral, interagindo intensamente com o seu meio social e
em constante crescimento e desenvolvimento, proporcionando às crianças situações
prazerosas de descobertas e aprendizagens com atenção ao desenvolvimento
integral em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social para contribuir na
formação de pessoas cidadãs conscientes de seus direitos e deveres.

Os objetivos específicos cumprem importante papel na definição de ações e
propósitos mais amplos que, por sua vez, respondem às expectativas e às exigências
da comunidade escolar contemplando a valorização da educação como um
instrumento de humanização e de interação social a partir das ações a seguir:
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•

Estimular o desenvolvimento da criança respeitando seu nível de maturação;

cada criança tem seu tempo, para isso, trabalha-se com elas o lúdico − a criança
aprende brincando; Prioriza-se o aspecto lúdico e as brincadeiras como processo
de aprendizagem.
•

Fortalecer a participação dos pais nas atividades escolares através de

reuniões, conversas individuais, palestras.

•

Garantir a formação continuada aos professores e demais trabalhadores

através de cursos e formação na coordenação e assim poder avaliar de forma
constante suas práticas pedagógicas.
•

Garantir à criança o acesso a processos de apropriação à confiança, ao

respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e a interação e inclusão social.
•

Oportunizar e dar condições, nas diferentes etapas da Educação Básica,

deixando a criança aprender criando e, com isso, educar para a transformação da
realidade social, valorizando a vida e a dignidade humana; proporcionar às crianças
instrumentos para a aprendizagem de valores e conhecimentos por meio de
estimulação frequente.
•

Orientar o sujeito para gestar e construir seu projeto de vida de forma

responsável durante o seu percurso formativo.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS - METODOLÓGICOS
A Casa do Caminho apresenta o presente plano de trabalho para ser desenvolvido no
decorrer do ano letivo. Esta Proposta Pedagógica baseia-se na política educacional
vigente, preconizada pelo Ministério da Educação (MEC) e com a contribuição da
teoria da Pedagogia Histórico-Critica e da Psicologia Histórico-Cultural.
Ao elaborar este documento procurou-se destacar a função principal da entidade que
é “cuidar” e “educar”. Desta forma esta instituição de educação infantil solidifica seu
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papel social e possibilita às crianças na faixa etária de 2 a 5 anos o sucesso
educacional, preservando seu bem-estar físico e estimulando seus aspectos cognitivo,
emocional e social.
Decidiu-se por uma fundamentação pedagógica que permita acompanhar o educando
em seu desenvolvimento, considerando suas particularidades e ao mesmo tempo
oferecendo suporte afetivo e educativo.
A Proposta Pedagógica é uma proposta flexível a ser concretizada nos projetos
educacionais, planejados semanalmente e anualmente. Nela estão contidas as
tendências pedagógicas utilizadas pela Casa do Caminho, bem como o sistema de
estimulação, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças. As
metas propostas efetivar-se-ão em parceria com toda a comunidade escolar e com o
real comprometimento de todos os profissionais inseridos na instituição.
Esta Proposta Pedagógica fundamenta-se na construção de um conhecimento que
não é pronto e acabado, mas que está em permanente avaliação e reformulação, de
acordo com os avanços dos principais paradigmas educacionais da atualidade ou
outras alterações que se fizerem necessárias.
Pretende-se um caminho aberto para ser enriquecido pela dinâmica da prática, tanto
nos aspectos estruturais como nos curriculos e metodologias educacionais praticados.
Pretende-se, ainda, que esta Proposta Pedagógica seja a impulsora e condutora do
bom desempenho do corpo técnico e administrativo no alcance das metas e objetivos
que a Casa do Caminho se propõe a concretizar no ano letivo.
[...]Que a sociedade seja aquela onde há uma participação de todos: profissionais, crianças, pais,
comunidade, etc.,
Devem unir as ações educacionais, tendo uma nova perspectiva para propiciar a interação e o
compartilhamento de todas as decisões, cooperando na parte do gerenciamento administrativo
e financeiro.
Organizar no coletivo a competência e responsabilidades de todos, com um só pensamento de
melhorar o ensino público, trazendo as famílias para compartilharem juntos dos desafios
impostos pela sociedade globalizada.
Que a educação possa ter novas metodologias, que seja estabelecido novas formas de ensinar
e aprender, onde os professores criem espaços e ambientes de aprendizagem na forma de
projetos, e onde o papel do professor junto aa criança é apoiar, incentivar e motivar para que
este assuma sua parcela de responsabilidade em seu próprio processo de aprendizagem.
Que a educação utilize novas ferramentas para a aprendizagem, propostas pelo uso criativo e
inovador da tecnologia, contribuindo para a concretização em termos de prática pedagógica.
Que a escola seja cada vez mais igualitária, solidária e inclusiva com mais recursos a fim de que
se possam resolver todos os problemas que surgem; que seja pautada nos princípios de
igualdade, de respeito, de solidariedade e de inclusão, para tratamos a todos da mesma forma,
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sem distinção; que seja cada vez mais democrática, envolvendo todos os segmentos nas
atividades escolares bem como transparecer as conquistas e os problemas.
Deve constituir-se em um espaço onde as crianças possam ter acesso a diferentes experiências
socioculturais, ampliando o desenvolvimento de sua capacidade de expressão, pensamento,
interação, comunicação. Não mais sendo vista, apenas, como um período de recreação,
cuidados e preparo para etapas futuras, a educação infantil caracteriza-se como espaço/tempo
de vivências do respeito e da consideração pelas diferenças individuais, culturais e sociais.[...]14
[...] A ideia de infância apresenta-se de forma heterogênea no interior de uma mesma sociedade
e em diferentes épocas. É uma noção historicamente construída, que sofre influências legais,
culturais e, portanto, tem se modificado ao longo dos tempos.
Do ponto de vista da ciência que estuda o desenvolvimento humano, a infância é o período de
crescimento que vai do nascimento até a puberdade. De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, criança é a pessoa até os doze anos de idade.
A Constituição Federal de 1988 estabelece um caráter diferenciado para a compreensão da
infância, os pequenos passam a serem sujeitos de direitos e em pleno desenvolvimento desde
seu nascimento. Assim, pode-se caracterizar infância como uma produção social e histórica e
não, simplesmente, uma fase biológica e natural de um processo de crescimento que passa para
a adolescência e, depois, para a vida adulta.
Sendo um sujeito único em pleno e constante desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e
emocional, a criança possui uma natureza singular que a caracteriza como ser que sente e pensa
o mundo de um jeito muito próprio, o jeito da infância.
Assim, a criança também compõe a sociedade estando em permanente processo de
humanização, num contexto que apresenta diversidade socioeconômica e cultural.
Tal diversidade, na escola de Educação Infantil necessita ser respeitada, orientada, escutada em
seus anseios e curiosidades, para que as crianças possam viver sua infância brincando,
sonhando, imaginando compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças
serem e estarem no mundo é o grande desafio da educação infantil.[...] 15
[...] Que o processo de Ensino e Aprendizagem ocorra através de um trabalho onde o CUIDAR
e EDUCAR esteja aliado ao compromisso com os Princípios Éticos da Autonomia,
Responsabilidade, Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum, procurando entrelaçar a história
do EU INDIVIDUAL a do EU COLETIVO, onde a criança possa aprender a socializar-se, ser
independente, cooperativa e autônoma, tendo como eixo norteador a ludicidade.
Destacamos a brincadeira como eixo norteador na organização do trabalho pedagógico. Dessa
forma, sugerimos a utilização de diferentes formas de brincadeiras que contribui para inúmeras
aprendizagens e para ampliação de significados, promovendo a socialização e fortalecendo
laços de convívio harmonioso. 16

O dia a dia da Educação Infantil está tomado de vínculos, afetos e aprendizagens nas
mais diversas atividades que compõem o cotidiano da criança. Este cotidiano precisa
então, estar organizado para que elas ampliem seus conhecimentos. O professor é
quem vai pensar na organização do espaço e do tempo na escola, de modo a desafiar
a iniciativa da criança, considerando e respeitando a faixa etária, as necessidades e
interesses do grupo, as possibilidades de interação com os colegas e os espaços
físicos de que dispõem. O brincar na educação infantil é, para a criança, uma forma
de descobrir o mundo, desenvolver capacidades como atenção, criatividade e
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imaginação, organizar emoções e iniciar os primeiros relacionamentos no meio de
convivência.
Brincar: o ato de brincar deve constituir-se na metodologia, por excelência, não
apenas para formar conceito sócio histórica, mas para todo trabalho com Educação
Infantil.
A brincadeira é uma atividade social relevante, vinculada ao desenvolvimento dos
conceitos essenciais da área (tempo/espaço/grupo), pois “no brinquedo a criança cria
uma situação imaginária”. (VIGOTSKY, 1999, p. 123), capaz de vinculá-la afetiva e
praticamente às estruturas sociais, espaciais e temporais do mundo real.
Ao criar rotinas as dimensões tempo/espaço/grupo podem ser apreendidas pela
vivência empírica da rotina. O regramento cotidiano, o estabelecimento de horários e
locais apropriados para determinadas tarefas possibilitam não apenas a organização
de referenciais para a criança, como permite também que o professor desenvolva
observações pertinentes sobre os hábitos e atitudes infantis, bem como a melhor
forma de interferir, quando necessário.
A família é o primeiro grupo social da criança. Inicialmente, são os adultos de cada família os
responsáveis por seus cuidados e educação, em seguida quando a criança se torna integrante
de outros grupos sociais, esta responsabilidade começa a ser compartilhada.[...] 17

O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que
buscam articular as experiências e os saberes das crianças como conhecimentos que
fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de
modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 2 a 5 anos de idade (Art.
3º Parecer CNE/CEB n. 20/09).
[...] A Proposta Curricular deste Centro procura assegurar a formação básica comum,
respeitando as diretrizes curriculares nacionais, nos termos do artigo 9º da Lei n. 9394/96 e
Parecer n. 020/2009 do Conselho Nacional de Educação, organizada e adaptada de acordo com
a Matriz Curricular da Educação Infantil. O currículo será estruturado em áreas do
desenvolvimento biológico, psicológico e sociocultural. Os conteúdos curriculares desenvolvidos
sob a forma de atividades serão: na área biológica: atividades de higiene e saúde; na área
psicológica: domínio cognitivo – atividades de linguagem e de conhecimento lógico, matemático,
científico e tecnológico; domínio afetivo – atividades de comunicação e expressão corporal,
musical e plástica; domínio psicomotor – atividades de motricidade geral e perceptivo-motoras;
na área sociológica – atividades de conhecimento, de autoconhecimento e de integração social.
São ministradas diariamente aulas de recreação, momento onde as crianças socializam umas
com as outras. O currículo considera na sua concepção, a faixa etária, o grau de
17
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desenvolvimento da criança em seus aspectos psicomotor, afetivo-social, linguístico e cognitivo,
fundamentado em uma proposta pedagógica interacionista.[...] 18
[...] Os componentes curriculares propostos e as atividades curriculares a serem desenvolvidas
ocuparão todas as horas de aula para garantir a integração física, psíquica, social e
desenvolvimento intelectual, manifestadas no desenvolvimento de habilidades que levam a
autonomia da criança.[...] 19

Pedagogia histórico-crítica e Psicologia histórico-cultural
O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia HistóricoCultural, opção teórico-metodológica que se assenta em inúmeros fatores, sendo a
realidade socioeconômica da população do Distrito Federal um deles. Isso porque o
Currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos
estudantes. A democratização do acesso à escola para as classes populares requer
que esta seja reinventada, tendo suas concepções e práticas refletidas e revisadas
com vistas ao atendimento às necessidades formativas dos estudantes, grupo cada
vez mais heterogêneo que adentra a escola pública do DF.20
Para se garantir direitos educacionais, é necessário reconhecer as desigualdades
relacionadas ao sistema público de ensino. A partir daí, priorizar a construção de um
projeto educacional que contribua para a democratização dos saberes, garantindo a
todos o direito à aprendizagem e à formação cidadã. A perspectiva é de retomada
vigorosa da luta contra “[...] a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino
das camadas populares. [...] garantir aos trabalhadores um ensino da melhor
qualidade possível nas condições históricas atuais [...]” (SAVIANI, 2008, p. 25-26).
Com esse intuito, este Currículo de Educação Básica se fundamenta nos referenciais
da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico Cultural, por apresentarem
elementos objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e educacional,
buscando não somente explicações para as contradições sociais, mas, sobretudo,
para superá-las, identificando as causas do fracasso escolar e garantindo a
aprendizagem para todos. Nessa perspectiva, é necessário que a escola estabeleça
fundamentos, objetivos, metas, ações que orientem seu trabalho pedagógico,
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considerando a pluralidade e diversidade social e cultural em nível global e local. A
busca é pela igualdade entre as pessoas, “[...] igualdade em termos reais e não
apenas formais, [...], articulando-se com as forças emergentes da sociedade, em
instrumento a serviço da instauração de uma sociedade igualitária” (SAVIANI, 2008,
p. 52).
A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na
construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação
com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade,
estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. Consequentemente,
“[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo
conjunto dos homens” (SAVIANI, 2003, p. 07), exigindo que seja uma prática
intencional e planejada.
Essa compreensão de desenvolvimento humano situa a escola num contexto marcado
por contradições e conflitos entre o desenvolvimento das forças produtivas e as
relações sociais de produção. Essa natureza contraditória da escola quanto a sua
função de instruir e orientar moralmente a classe trabalhadora pode indicar a
superação dessas contradições, à medida que a escola assume sua tarefa de garantir
a aprendizagem dos conhecimentos historicamente constituídos pela humanidade,
em situações favoráveis à aquisição desses pressupostos, articuladas ao mundo do
trabalho, provendo, assim, condições objetivas de emancipação humana.
Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos curriculos tomará a
prática social dos estudantes como elemento para a problematização diária na escola
e sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio da
linguagem que revela os signos e sentidos culturais.
A Prática social é compreendida como o conjunto de saberes, experiências e
percepções construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica e que
é transposto para o estudo dos conhecimentos científicos. Considerar a prática social
como ponto de partida para a construção do conhecimento significa trabalhar os
conhecimentos acadêmicos a partir da articulação dialética de saberes do senso
comum, escolares, culturais, científicos, assumindo a igualdade entre todos eles. O
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trabalho pedagógico assim concebido compreende que a transformação da prática
social se inicia a partir do reconhecimento dos educandos no processo educativo. A
mediação entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido da aprendizagem
construída e sustentada na participação e na colaboração dos atores.
É função primeira da escola garantir a aprendizagem de todos os estudantes, por meio
do desenvolvimento de processos educativos de qualidade. Para isso, o
reconhecimento da prática social e da diversidade do estudante da rede pública do
ensino do Distrito Federal são condições fundamentais. É importante reconhecer que
todos os agentes envolvidos com a escola participam e formam-se no cotidiano da
escola. Nesse sentido, a Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do
psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem,
compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas,
organizadas didaticamente pela escola. A aprendizagem não ocorre solitariamente,
mas na relação com o outro, favorecendo a crianças, jovens e adultos a interação e a
resolução de problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de seu
desenvolvimento”. A possibilidade de o estudante aprender em colaboração pode
contribuir para seu êxito, coincidindo com sua “zona de desenvolvimento imediato”
(VIGOSTSKY, 2001, p. 329). Assim, aprendizagem deixa de ser vista como uma
atividade isolada e inata, passando a ser compreendida como processo de interações
de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e com
os professores num ambiente favorável à humanização.
O desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando vivenciam situações que os
colocam como protagonistas do processo ensino aprendizagem, tendo o professor
como mediador do conhecimento historicamente acumulado, por meio de ações
intencionais didaticamente organizadas para a formação de um sujeito histórico e
social.
Assim, o objeto da educação trata de dois aspectos essenciais, articulados e
concomitantes: a) Identificar os elementos culturais produzidos pela humanidade que
contribuam para a humanização dos indivíduos, distinguindo entre o “essencial e o
acidental, o principal e o secundário, o fundamental e o acessório” (SAVIANI, 2003, p.
13); b) organizar e refletir sobre as formas mais adequadas para atingir essa
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humanização, estabelecendo valores, lógicas e prioridades para esses pressupostos
curriculares.
A aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna viável
quando o projeto político-pedagógico que contempla a organização escolar considera
as práticas e interesses sociais da comunidade. A identificação da prática social, como
vivência dos pojetos curriculares pelo educando, é o ponto de partida do processo de
ensino-aprendizagem e influi na definição de todo o percurso metodológico a ser
construído pelos professores. A partir dessa identificação, a problematização favorece
o questionamento crítico dos conhecimentos prévios da prática social e desencadeia
outro processo mediado pelo docente, o de instrumentalização teórica, em que o
diálogo entre os diversos saberes possibilita a construção de novos conhecimentos
(SAVIANI, 2003).
Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida da problematização,
instiga, questiona e desafia o educando, orienta o trabalho do professor com vistas ao
alcance dos objetivos de aprendizagem. São indicados procedimentos e temas
curriculares a serem adotados e trabalhados por meio da aquisição, significação e
recontextualização das diferentes linguagens expressas socialmente. A mediação
docente resumindo, interpretando, indicando, selecionando os temas numa
experiência coletiva de colaboração produz a instrumentalização dos estudantes nas
diferentes dimensões dos conceitos cotidianos e científicos que, por sua vez,
possibilitará outra expressão da prática social (catarse e síntese). Tal processo de
construção do conhecimento percorrerá caminhos que retornam de maneira dialética
para a prática social (prática social final).
A diferença entre o estágio inicial (prática social) e o estágio final (prática social final)
não revela o engessamento do saber, apenas aponta avanços e a ideia de processo.
Sendo assim, o que hoje considerarmos “finalizado”, será amanhã início de um novo
processo de aprendizagem. Isso porque, tanto o professor quanto a criança “[...]
modificaram-se intelectual e qualitativamente em relação a suas concepções sobre o
conteúdo que reconstruíram, passando de um estágio menor de compreensão
científica a uma fase de maior clareza e compreensão dessa mesma concepção
dentro da totalidade” (GASPARIN, 2012, p. 140). Professor e estudantes passam,
então, a ter novos posicionamentos em relação à prática social do conteúdo que foi
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adquirido, mesmo que a compreensão do conteúdo ainda não se tenha concretizado
como prática, porque esta requer aplicação em situações reais (Idem).
Nessa perspectiva, a prática pedagógica com significado social deve ser desenvolvida
para além da dimensão técnica, permeada por conhecimentos, mas também por
relações interpessoais e vivências de cunho afetivo, valorativo e ético. As experiências
e as aprendizagens vinculadas ao campo das emoções e da afetividade superam
dualismos e crescem em meio às contradições. Assim, a organização do trabalho
pedagógico da sala de aula e da escola como um todo deve possibilitar o uso da razão
e emoção, do pensamento e sentimento para tornar positivas e significativas as
experiências pedagógicas.
O delineamento dos processos intencionais de comunicação e produção dos
conhecimentos é acrescido da compreensão das diversas relações que se
estabelecem com e na escola, não se excluindo nenhum daqueles que interagem
dentro ou com essa instituição: pais, mães, profissionais da educação, estudantes e
membros da comunidade escolar como um todo.
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) reconhece que a
educação é determinada pela sociedade, mas essa determinação é relativa; a
educação pode interferir na mesma, contribuindo para sua transformação. Sendo
assim, a concretização deste Currículo, como elemento estruturante das relações
sociais que ocorrem na escola, se dará articulada ao projeto político-pedagógico de
cada escola, instrumento que define caminhos na busca pela qualidade social da
educação pública do DF. Qualidade referenciada nos sujeitos sociais que “[...]
concebe a escola como centro privilegiado de apropriação do patrimônio cultural
historicamente acumulado pela humanidade, espaço de irradiação e de difusão de
cultura” (ARAÚJO, 2012, p. 233). Nessa perspectiva, o Currículo é compreendido
como “[...] construção, [...] campo de embates e de disputas por modos de vida, tipo
de homem e de sociedade que se deseja construir” (idem). E a escola espaço de
produção de culturas e não de reprodução de informações, teorias, regras ou
competências alinhadas à lógica mercadológica.
Historicamente, a escola pública não incorporou de forma efetiva as demandas das
classes populares, mesmo com a democratização do acesso da maioria da população
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ao ensino fundamental. O indicador dessa incompletude da escola se revela por meio
da não garantia das aprendizagens para todos de maneira igualitária. A SEEDF
assume seu papel político-pedagógico como todo ato educacional em si o revela,
apresentando este Currículo com uma concepção de educação como direito e não
como privilégio, articulando as dimensões humanas com as práticas curriculares em
direção a uma escola republicana, justa, democrática e fraterna. Para isso, privilegia
eixos que não devem ser trabalhados de forma fragmentada e descontextualizada,
mas transversal, articulando conhecimentos de diferentes áreas.21

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
Plano de ação da coordenação pedagógica
Plano de ação da Coordenação Pedagógica - sistematiza a organização do espaçotempo da coordenação pedagógica para desenvolvimento e articulação do trabalho
pedagógico e da formação continuada. Para garantir que a coordenação pedagógica
seja, de fato, o espaço-tempo primordial de planejamento, acompanhamento e
avaliação do Projeto Pedagógico, é importante que o Plano de Coordenação
Pedagógica Anual (Apêndice C) componha o PP.
A Casa do Caminho funcionará em período integral. O regime de funcionamento desta
instituição atenderá às necessidades da comunidade, podendo ser ininterrupto no ano
civil, respeitados os direitos trabalhistas ou estatutários. A Educação Infantil, nesta
instituição, é organizada em grupos de idade e o regime é sequencia anual, com
organização das atividades criando uma integração entre o processo lúdico e as
atividades formativas voltadas para a educação integral da criança. A Educação
Infantil oferecerá o mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho escolar e de 800
(oitocentas) horas, conforme o artigo 7º, § 2º da Resolução n. 037/2001/CEE/RO e
Resolução 005/2006/CME/ARQ. As crianças com necessidades educativas especiais
serão preferencialmente atendidas, respeitado o direito a atendimento adequado em
seus diferentes aspectos.

Os temas a serem trabalhados com as crianças têm em vista a interação das áreas
psicomotora, com a construção de conhecimento, atitudes e com as características e
21

Acessado em: https://issuu.com/sedf/docs/1-pressupostos-teoricos/30

36

especificidades do universo infantil. As dimensões motoras, cognitivas, afetivo-social
e a formação de hábitos, juntas, compõem os projetos pedagógicos básicos próprios
da faixa etária das crianças da Creche. O modo como são organizados, girando em
torno de um tema, ou projeto, privilegiando sempre o contexto lúdico, reconhecem as
crianças como seres únicos e capazes, que aprendem a aprender, a fazer, a ser,
conviver consigo mesmo, com os outros e com o meio ambiente de maneira integrada
e gradual. Nesta perspectiva, as brincadeiras, espontâneas ou dirigidas, o uso de
materiais diversos, a música, o jogo, a dança, as diferentes formas de comunicação,
de expressão, de criação e de movimento caracterizam as várias maneiras de
estimular o desenvolvimento e as conquistas individuais e coletivas das crianças.
Brinquedos e brincadeiras
O ato de brincar deve constituir-se na metodologia, por excelência, não apenas para
forja de conceitos sócio-históricos, mas para todo trabalho com Educação Infantil. A
brincadeira é uma atividade social relevante, vinculada ao desenvolvimento dos
conceitos essenciais da área (tempo-espaço-grupo), pois “no brinquedo a criança cria
uma situação imaginária”. (VIGOTSKY, 1999, p. 123), capaz de vinculá-la afetiva e
praticamente às estruturas sociais, espaciais e temporais do mundo real. Tem como
objetivo desenvolver as habilidades de forma lúdica e prazerosa. É o aprender
brincando, usando o objeto, a arte, a música com o intuito de expressão e de
socialização.
Atividades Livres
É o momento de permitir e possibilitar que a criança manifeste seu simbolismo e seu
imaginário, entrando no seu mundo do faz de conta, de descobertas e imitações. É o
momento de interação direta com os outros colegas de diferentes idades, e de
descobrirem afinidades e diferenças, promovendo assim seu aprendizado individual e
social.
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Momento do conto em sala
Este momento é propício para despertar nas crianças o gosto pela leitura, o prazer de
folhear um livro e admirar as figuras que nele contém. Ouvir uma narração,
incentivando assim o uso da linguagem e a imaginação das crianças para as lendas
e histórias infantis, trazendo fascínio e deixando fluir seu imaginário e o simbólico.
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Um dos elementos mais importante na Educação Infantil é a rotina. Esta, além de
proporcionar à criança sentimentos de estabilidade e segurança, também proporciona
maior facilidade de organização espaço-temporal, o que contribui para a libertação do

sentimento de estresse que uma rotina desestruturada pode causar. A rotina rica,
alegre e prazerosa, proporciona espaço para a construção diária do saber, do caráter,
da ética e da cognição da criança. Através da rotina realizamos:
• Brincadeiras e jogos.
• Atividades dirigidas, massinha, quebra-cabeça, lego.
• Atividades mais dirigidas e específicas, como por exemplo, o parque, que vai
desenvolver fisicamente e socialmente.
• Área externa.
• Recreação, higiene, lanche e brincadeiras.
• Aulas diversificadas onde cada turma faz uma atividade diferente.
• Rodinha de leitura: é fundamental para o ensino.
• Filme: onde as crianças recontam a história através de desenhos.
A rotina oferecida por esta Instituição Parceira é estável, clara e compreensível.
Oferece uma sensação de segurança às crianças o que, por sua vez, permitirá que
elas atuem com maior autonomia e tranquilidade no ambiente escolar.
A rotina não é rígida e inflexível. O professor organiza o tempo, levando em
consideração seu planejamento, e pode contar com a possibilidade de alterá-lo de
acordo com suas próprias necessidades.
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08:30 a 08:45

Roda de
conversa e
rodinha

Roda de
conversa e
rodinha

Roda de
conversa e
rodinha

Roda de
conversa e
rodinha

Roda de
conversa e
rodinha

08:50 às 09:25

Atividades
Pedagógicas
E.P.F.I
T.S.C.F
C.G.M

Atividades
Pedagógicas
E.F.P.I
E.T.Q.R.T
C.G.M

Atividades
Atividades
Pedagógicas Pedagógicas
E.O.N
E.O.N
T.S.C.F
E.O.N
C.G.M
C.G.M

Atividades
Pedagógicas
E.F.P.I
E.T.Q.R.T
C.G.M

09:30

Lanche

Lanche

HORÁRIO

09:50 ÀS 10:50
11:00 às 12:00
12:00 às 12:15
12:15 às 14:15
14:30 às 14:45
14:45 às 15:45

Lanche

Lanche

Lanche

Continuação das Atividades Pedagógicas
Almoço
Escovação
Repouso
Lanche
Banho
Atividade
Lúdica

Almoço
Escovação
Repouso
Lanche
Banho
Atividade
Lúdica

Almoço
Escovação
Repouso
Lanche
Banho
Atividade
Lúdica

Almoço
Escovação
Repouso
Lanche
Banho
Atividade
Lúdica

Almoço
Escovação
Repouso
Lanche
Banho
Atividade
Lúdica

16:15 às 17:00

Jantar

Jantar

Jantar

Jantar

Jantar

17:00 às 17:10

Escovação

Escovação

Escovação

Escovação

Escovação

Saída

Saída

Saída

Saída

Saída

15:45 às 16:15

17:30
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ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE
EDUCAÇÃO
De acordo com o calendário escolar, onde consta dia não letivo com as crianças,
realizamos momentos de formação continuada para toda equipe de professores e
monitores, com intuito de incentivar, divulgar e

participar

de todas

as ações

pedagógicas que são promovidas, tanto pela instituição, quanto pela Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal. Nossa estratégia é estimular, orientar e
acompanhar o trabalho docente na implementação das Diretrizes Pedagógicas e
Operacionais para as Instituições Parceiras que ofertam Educação Infantil, das
Diretrizes de Avaliação da SEEDF vigente e do Currículo em Movimento do Distrito
Federal, por meio de pesquisas, estudos individuais e coletivos, palestras e oficinas
pedagógicas.

De acordo aos indicadores de qualidade da Educação infantil,

buscamos aperfeiçoar, a cada dia, o processo de conhecimento e ensino pedagógico
dos nossos profissionais, conforme consta nos indicadores 2.2.
INDICADOR 2.2 – Formação continuada. Resultado esperado: Promoção de ações
que priorizem os momentos destinados à formação continuada.
Parâmetros para Aferição da Qualidade
1. A instituição educativa prioriza a coordenação pedagógica como um momento de
formação continuada que possibilita que os professores planejem, avaliem, aprimorem
seus registros e reorientem suas práticas.
2. A instituição educativa favorece a participação dos profissionais da educação em
cursos e ações de formação continuadas ofertadas pela SEEDF.
3. A formação continuada ofertada pela instituição educativa atualiza conhecimentos,
promovendo a leitura e discussão de pesquisas e estudos sobre a infância, sobre as
práticas de Educação Infantil e, também, para atender às crianças com deficiência e
atuar de acordo com o paradigma inclusivo.
4. O coordenador pedagógico organiza a formação continuada com os professores na
instituição educativa.
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5. Os momentos formativos estão incluídos na jornada de trabalho remunerada dos
profissionais da educação.
Ciclos, séries e semestres
A proposta de ciclos está ligada à um projeto de educação que valoriza a formação
global humana.
O ciclo de formação é uma forma de organizar a escola, privilegiando a continuidade
da

trajetória

da

criança,

suas

experiências,

respeitando

o

processo

de

desenvolvimento e aprendizagem. Assim, a reorganização temporal da escola em
ciclos insere-se em um processo de reavaliação das práticas pedagógicas, tendo em
vista as características, o ritmo, os interesses, as histórias de vida das crianças, com
vistas à construção de um projeto coletivo. Tal posicionamento possibilita uma relação
significativa entre o conhecimento e a realidade, pois reconhece na criança um sujeito
social, político e cultural.
Dessa forma, os projetos serão selecionados e desenvolvidos pressupondo-se à
interação currículo/realidade, uma vez que exigirá, ao mesmo tempo, a atenção
àquela realidade concreta (àquele agrupamento específico de crianças, a cada um
individualmente em um dado contexto) e a clareza dos objetivos, pressupostos e
atividades que historicamente tem contribuído no desenvolvimento de outros sujeitos,
naquela faixa etária.
Para que essa prática se efetue, é preciso “manter o currículo aberto, em movimento,
vivo, como espaço de criatividade e de transformação” (VASCONCELLOS, 2002, p.
139). Nesse sentido, o currículo deve estar sustentado por uma metodologia que
ultrapasse as aulas meramente expositivas, uma vez que, quem constrói o
conhecimento é o sujeito (criança) a partir da relação social, mediada pela realidade.
Portanto, “o papel do professor na construção do conhecimento é provocar (colocar o
pensamento da criança em movimento); dispor objetos/elementos/situações e
interagir com a representação do sujeito (acompanhar o percurso de construção)”.
(VASCONCELLOS, 2002, p. 160).
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A organização curricular por ciclos de formação necessita de um planejamento
coletivo, pois os professores, conforme Lima (2000, p.27): [...] irão compartilhar o
mesma criança durante o ciclo.
A responsabilidade pela formação da criança passa a ser do coletivo, dessa forma à
aprendizagem será consequência da ação de vários educadores, bem como a
processo de avaliação dependerá da colaboração de uma equipe.
Portanto, a Creche organiza-se da seguinte forma:
CRECHE

ETAPA A

CICLO

MATERNAL I

1° ETAPA

1° CICLO

MATERNAL II

2° ETAPA

1° CICLO

PRÉ ESCOLA

ETAPA B

CICLO

I PERÍODO

1° ETAPA

2° CICLO

II PERÍODO

2° ETAPA

2° CICLO

Relação escola comunidade
A Instituição definirá princípios e diretrizes contextualizadas no sentido de garantir a
participação da comunidade na construção da prática pedagógica possível e de
qualidade.
A instituição que atende a Educação Infantil deve ser, por sua natureza, um lugar de
encontros e diálogos. Isso posto, essa instituição educativa e a família e/ou
responsáveis, exercendo funções distintas e complementares, precisam ter um
objetivo comum: possibilitar às crianças o seu desenvolvimento, promovendo:
•

Encontro para avaliação (direção, coordenação e professores) para repasse de
informes e levantamento de críticas e sugestões das atividades realizadas nos
anos anteriores.

•

Encontros para planejamento e troca de experiência.
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•

Reunião de Pais, com repasse de informações e resgate da Família enquanto
instituição fundamental na formação do indivíduo, com o propósito de se
tornarem participativos na vida escolar do filho.

•

Encontros para capacitação e enriquecimento do trabalho do professor.

Profissionais de contratação obrigatória que compõem o
funcionários da instituição parceira Casa do Caminho

quadro de

 Diretor(a) Pedagógico(a)22

A função de Diretor(a) Pedagógico(a) é exercida por profissional graduado em
Pedagogia ou com formação específica em administração escolar e/ou gestão
educacional, obtida em nível de graduação, sendo sua jornada mínima de tralho de
40 horas semanais.
São atribuições do(a) Diretor(a) Pedagógico(a):
a. Planejar, articular, liderar e executar políticas educacionais da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal.
b. Desenvolver suas atividades, com dedicação exclusiva, em período integral na
unidade educacional para qual foi contratado.
c. Propor e planejar ações voltadas para o contexto socioeconômico e cultural em que
a Instituição Educacional Parceira esteja inserida, incorporando as demandas e os
anseios da comunidade local à organização curricular.
d. Participar de formações oferecidas pela SEEDF e demais ações formativas que
contribuam para a melhoria do serviço ofertado à comunidade.
e. Incentivar e promover a formação continuada visando o aprimoramento dos
profissionais da Instituição Educacional Parceira.
f. Acompanhar a utilização dos recursos repassados à Instituição
Educacional Parceira pela SEEDF e daqueles por esta diretamente arrecadados.
g. Coordenar a aquisição dos materiais necessários a execução do objeto.

22

SEEDF, DIRETRIZES PEDAGÓGICAS E OPERACIONAIS PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PARCEIRAS QUE
OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL, pgs 39 a 42
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h. Fazer cumprir integralmente o calendário escolar oficial da SEEDF.
i. Coordenar a elaboração, a implementação e a avaliação da Proposta Pedagógica
da instituição.
j. Zelar pelo cumprimento do planejamento didáticopedagógico dos professores.
k. Requisitar com antecedência a reposição de materiais de consumo e atestar o seu
recebimento.
l. Supervisionar, na ausência eventual do Coordenador Pedagógico, o preenchimento
dos Diários de Classe e do Registro das Atividades Desenvolvidas no Vespertino;
m. Acompanhar, sistematicamente, o preenchimento dos Diários de Classe.
n. Acompanhar, sistematicamente, o processo de desenvolvimento e aprendizagem
das crianças da Instituição Educacional Parceira.
o. Comunicar ao Conselho Tutelar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
(MPDFT) e a Comissão Gestora que acompanha a Parceria a relação das crianças
que ultrapassaram o limite de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de faltas que
podem ocasionar seu desligamento, depois de esgotadas todas as ações definidas na
Proposta Pedagógica (PP) que visam ao retorno da criança, conforme determina o
Art. 12, inciso VII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei
Federalnº 9.394/96).
p. Encaminhar o laudo comprobatório ao SEAA da CRE/UNIEB, em caso de matrícula
da criança com deficiência, TGD/TEA nas Instituições Educacionais Parceiras, no
decorrer do ano letivo, para análise e deliberações referente ao estudo de caso,
conforme Estratégia de Matrícula vigente.
q. Assegurar que as crianças, sob sua responsabilidade, sejam as principais
beneficiadas das ações e das decisões tomadas.
r. Encaminhar aos serviços e órgãos específicos os casos de crianças vítimas de
violência, negligência, abusos ou maus tratos.
s. Realizar encontros bimestrais, sempre que houver necessidade, com os familiares
e/ou responsáveis e profissionais da instituição, visando à qualidade da educação das
crianças.
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t. Manter o Livro de Registro de Ocorrências atualizado, no qual serão consignados
todos os fatos relevantes observados, disponibilizando-o aos familiares e/ou
responsáveis, a outros órgãos governamentais e à sociedade civil organizada
(Conselhos), caso desejem cientificar alguma observação.
u. Participar do Conselho de Classe.
v. Promover a integração e a participação da comunidade escolar, estabelecendo
relações de cooperação que favoreçam a formação de redes de apoio e de
aprendizagem recíproca, visando à qualidade da educação das crianças.
w. Atender à comunidade escolar com urbanidade, cordialidade, presteza e eficiência.
x. Zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente da instituição
educativa, das instalações, dos equipamentos e dos materiais existentes na Instituição
Educacional Parceira.
y. Conhecer, cumprir e divulgar os princípios e as diretrizes da administração pública:
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
z. Responder aos questionamentos/achados apontados pela Comissão Gestora que
acompanha a parceria e possíveis ouvidorias da SEEDF.
aa. Organizar e viabilizar a aplicação da Pesquisa de Satisfação garantindo a
participação dos familiares/responsáveis por todas as crianças matriculadas na
instituição.
ab. Executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer
necessário.
 Coordenador(a) Pedagógico(a)23
A função de Coordenador(a) Pedagógico(a) será exercida por profissional da
educação com Magistério Superior ou curso Superior em área pedagógica ou afim,
com carga horária mínima de 40 horas semanais a ser cumprida na Instituição
Parceira.

23

SEEDF, DIRETRIZES PEDAGÓGICAS E OPERACIONAIS PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PARCEIRAS QUE
OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL, pgs 42 a 44
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São atribuições do Coordenador(a) Pedagógico(a):
a. Orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, execução,
implementação e avaliação da Proposta Pedagógica da Instituição Educacional
Parceira.
b. Organizar a realização do Conselho de Classe.
c. Articular ações pedagógicas entre professores, direção e profissionais da CRE,
assegurando o fluxo de informações.
d. Estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação das
Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Instituições Educacionais Parceiras
que ofertam Educação Infantil, das Diretrizes de Avaliação da SEEDF vigente e do
Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil, por meio de
pesquisas, estudos individuais, em equipe e de oficinas pedagógicas.
e. Acompanhar as atividades pedagógicas dos professores durante a docência, bem
como promover momentos de formação no período da coordenação pedagógica.
f. Acompanhar e orientar as atividades dos monitores e promover momentos de
formação e de planejamento.
g. Supervisionar o registro do trabalho educativo no Diário de Classe, bem como os
registros das observações que servirão de fonte de informações para o preenchimento
do documento oficial de avaliação da SEEDF, o Documento de avaliação vigente que
registra as aprendizagens e desenvolvimento das crianças.
h. Preencher diariamente o documento Registro das Atividades Desenvolvidas no
Vespertino assegurando a documentação do trabalho educativo realizado no
contraturno, nos momentos de ausências pontuais (descanso entre jornada, horário
de coordenação).
i. Divulgar, estimular e propiciar o uso de tecnologias de comunicação e informação,
no âmbito da instituição.
j. Divulgar, participar e incentivar a participação dos professores em todas as ações
pedagógicas promovidas pela instituição educacional e pela Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal.
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k. Propor e preparar espaços/tempos de reflexão, discussão, elaboração e
preenchimento de instrumentos e procedimentos avaliativos da equipe;
l. subsidiar o professor quanto às adequações curriculares que se fizerem necessárias
ao atendimento à criança com deficiência.
 Secretário(a) Escolar24
A função de Secretário(a) Escolar será exercida por profissional portador de diploma
de Técnico em Secretaria Escolar – Eixo Tecnológico Desenvolvimento Educacional
e Social, conforme estabelecido no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNTC,
3ª Edição (Resolução CNE/CEBnº 1/2014)
São atribuições do Secretário(a) Escolar
a. Conhecer, cumprir e divulgar a legislação educacional vigente, incorporando-a ao
cotidiano da Secretaria Escolar.
b. Assistir à direção em serviços técnico-administrativos, especialmente, referentes à
vida escolar das crianças na Instituição Educacional Parceira.
c. Planejar e executar atividades de escrituração escolar, de arquivo, de expediente e
de atendimento a toda comunidade escolar em assuntos relativos à sua área de
atuação.
d. Planejar e executar atividades de matrícula e planejar, coordenar, controlar e
supervisionar as atividades da secretaria escolar.
e. Planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da secretaria escolar.
f. Organizar e manter atualizados a escrituração escolar, as normas, as diretrizes, as
legislações e os demais documentos relativos à organização e ao funcionamento da
instituição educativa.
g. Analisar documentos para efetivação de matrícula, submetendo-os à apreciação da
Direção e da Coordenação Pedagógica, quando necessário.

24

SEEDF, DIRETRIZES PEDAGÓGICAS E OPERACIONAIS PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PARCEIRAS QUE
OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL, pgs 44 a 45
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h. Emitir e assinar documentos escolares com o Diretor, de acordo com a legislação
vigente, sendo ambos responsáveis pela veracidade do fato escolar.
i. Participar de reuniões de planejamento geral, incluindo a elaboração da Proposta
Pedagógica (PP) e demais reuniões, no que couber, lavrar atas e fazer os registros
pertinentes à sua área de atuação.
j. Instruir processos sobre assuntos pertinentes à secretaria escolar.
k. Atender os pedidos de informação sobre processos relativos à secretaria escolar e
demais documentos, respeitando o sigilo profissional.
l. Manter cadastro atualizado das crianças e de seus responsáveis à disposição dos
técnicos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para verificação a
qualquer tempo, sempre que solicitado, discriminando nome completo, data de
nascimento, data de ingresso, e, se for o caso, data de desligamento.
m. Coordenar a renovação de matrículas e efetuar matrículas novas, observando os
critérios estabelecidos na Estratégia de Matrícula da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal vigente.
n. Compor turmas em articulação com o setor técnico competente da CRE, de acordo
com os critérios estabelecidos na Estratégia de Matrícula vigente, observando
também, as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Instituições Educacionais
Parceiras que ofertam Educação Infantil.
o. Prestar, anualmente, as informações relativas ao Censo Escolar e as solicitadas
pela SEEDF.
p. Participar das formações e das reuniões de orientações promovidas pela SEEDF.
q. Acompanhar o cumprimento do Calendário Escolar.
r. Atender à comunidade escolar com cordialidade, presteza e eficiência.
s. Executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer
necessário.
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 Professor (a)25
A atividade docente será exercida por profissional da educação com Magistério
Superior ou curso Superior em Pedagogia, de graduação plena, em universidades ou
em institutos superiores de educação, sendo admitida, também, a formação mínima
para o exercício do magistério na Educação Infantil, em nível médio na modalidade
Normal, Magistério e/ou Magistério para Educação Infantil.
Em atenção à Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2018, do Sindicato dos
Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal
(SINPROEP), fica facultada à Instituição Educacional Parceira optar por jornada de
20h, 30h ou 40h para professores.
São atribuições do(a) Professor(a)
a. Planejar individual e coletivamente todo o trabalho pedagógico a ser desenvolvido,
inclusive, observando a necessidade de adequações da prática educativa quanto ao
atendimento à criança com deficiência.
b. Conduzir as atividades do eixo integrador do Currículo em Movimento do Distrito
Federal – Educação Infantil, “educar e cuidar, brincar e interagir”.
c. Participar integralmente de cursos de formação propostos pela instituição, bem
como os oferecidos pela SEEDF.
d. Assegurar os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as
crianças tenham condições de aprender e se desenvolver: Conviver, Brincar,
Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se.
e. Contemplar nos planejamentos os campos de experiências, nos quais são definidos
os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 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.

25
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f. Manter o Diário de Classe devidamente preenchido com a frequência diária, as
atividades realizadas e demais campos.
g. Manter o documento de avaliação vigente que registra as aprendizagens e o
desenvolvimento das crianças, devidamente preenchido com a avaliação semestral
das aprendizagens e desenvolvimento integral das crianças;
h. Desenvolver as atividades de regência e de coordenação coletiva, conforme
orientação da SEEDF e definido no Plano de Trabalho, em conformidade com a
legislação vigente.
i. Reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e cuidar e do brincar e interagir
nas atividades desenvolvidas.
j. Participar, acompanhar, orientar e apoiar os momentos de higienização, de refeição
e de repouso, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia da criança.
k. Participar de reuniões pedagógicas promovidas pela instituição e pela SEEDF, do
Conselho de Classe e demais reuniões de interesse da comunidade escolar.
l. Tratar igualmente a todos, crianças, famílias e/ou responsáveis e profissionais da
Instituição Educacional Parceira, considerando a diversidade, sem reprodução dos
estereótipos de gênero, etnia, credo religioso, territorialidade, convicção política,
filosófica, religiosa, condições sociais, físicas, intelectuais e comportamentais.
m. Participar da elaboração, implementação e avaliação da Proposta Pedagógica e
do Plano de Ação da Instituição Educacional Parceira.
n. Subsidiar o coordenador, diretor, psicólogo, quando houver, e outros profissionais
da Instituição Educacional Parceira, fornecendo informações que possam auxiliá-los
em seus trabalhos com as crianças.
o. Avaliar as crianças em uma perspectiva formativa de acordo com a proposição das
Diretrizes de Avaliação da SEEDF vigente e do Currículo em Movimento do Distrito
Federal – Educação Infantil, elaborando registros em relatórios próprios;
p. Realizar reuniões bimestrais com as famílias e/ou responsáveis para informá-los
quanto à aprendizagem e desenvolvimento da criança.
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q. Cumprir os dias letivos, em conformidade com o Calendário Escolar da SEEDF,
observando os prazos de entrega dos documentos à Secretaria Escolar da instituição.
r. Articular junto à equipe gestora da instituição o encaminhamento dos laudos com
CID para atendimento de crianças com deficiência;
s. Comparecer pontual e assiduamente às atividades na Instituição Educacional
Parceira.
t. Desenvolver ações, programas e projetos, implementados pela SEEDF, que
constituem as políticas públicas, visando à melhoria qualitativa e contínua do processo
educativo.
u. Zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente, das
instalações, dos equipamentos e dos materiais existentes na Instituição Educacional
Parceira.
v. Cumprir e fazer cumprir as normas internas da Instituição Educacional Parceira.
w. Atender à comunidade escolar com cordialidade, presteza e eficiência;
x. Executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer
necessário.
 Monitor(a)26
A função de monitor será exercida por profissional com formação em Ensino Médio,
com carga horária mínima de 40 horas semanais de trabalho.
A instituição poderá contratar Monitor Volante, profissional de contratação facultativa,
para desempenho de atividades restritas ao atendimento às crianças, inclusive as com
deficiência.
São atribuições do(a) monitor(a)
a. Reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e cuidar e do brincar e interagir
nas atividades desenvolvidas na instituição.

26
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b. Acompanhar as orientações e executar as atividades propostas pela direção, pela
coordenação e pelo(a) professor(a).
c. Conhecer e implementar o planejamento pedagógico, sob orientação do(a)
professor(a).
d. Participar dos momentos de planejamento, orientado pelo coordenador pedagógico;
e. Participar de reuniões e cursos de formação propostos pela instituição, bem como
os oferecidos pela SEEDF.
f. Auxiliar o professor em todas as atividades propostas às crianças.
g. Acompanhar e supervisionar as crianças no parque, no pátio, em atividades de
psicomotricidade, nos momentos das refeições e em eventuais passeios.
h. Fornecer ao professor informações, baseadas em suas observações, sobre o
desempenho das crianças em atividades sob sua supervisão, a fim de subsidiar a
elaboração de registros do processo educativo integral da criança.
i. Observar as condições em que as crianças chegam e informar possíveis
anormalidades ao professor ou à equipe gestora.
j. Organizar a mochila/sacola das crianças, acondicionando as roupas usadas em
sacos plásticos e, quando necessário, enxaguar as peças para retirada de fezes,
vômito ou outros.
k. Realizar os procedimentos necessários à higiene das crianças, tais como: uso do
sanitário, escovar os dentes, banho e troca de fraldas, vestir e calçar, asseio capilar,
entre outros, de modo a oportunizar às crianças sua progressiva autonomia.
l. Evitar adiar a troca de fraldas, que deverá ser realizada de acordo com a
necessidade individual da criança, jamais em horários predeterminados.
m. Acompanhar e zelar pelas crianças na hora do sono, pois elas não podem ficar
desacompanhadas nunca, nem quando estão dormindo. É preciso estar presente,
atento e observando-as constantemente para detectar qualquer evento, tal como um
engasgo inesperado ou uma febre repentina para poder agir em tempo hábil.
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n. Propiciar opções de atividades para as crianças que acordam no horário de
repouso, tais como: contar histórias, distribuir massinha de modelar ou brinquedos,
dentre outras.
o. Atender à comunidade escolar com cordialidade, presteza e eficiência
p. Executar demais serviços correlatos à sua função.
 Nutricionista 27
A Instituição Parceira conta, em seu quadro de profissionais, com um (a) nutricionista,
com graduação em nível superior, inscrito no Conselho Regional de nutricionistas da
sua respectiva jurisdição, que será o (a) responsável técnico (a) pela alimentação
escolar a ser oferecida às crianças atendidas, exercendo suas funções de acordo com
os Princípios Fundamentais, artigos 1° ao 8º, da Resolução CFN n° 599, de 25 de
fevereiro de 2018, que aprova o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista e de
acordo com a Resolução CFN 600/2018, que dispõe sobre a área de atuação do
nutricionista, suas atribuições e indica parâmetros mínimos de referência, por área de
atuação e dá outras providências.
São atribuições do(a) nutricionista
a. Planejar, supervisionar e avaliar a adequação das instalações físicas,
equipamentos, utensílios e os serviços de alimentação e nutrição.
b. Planejar, orientar e supervisionar, a partir do cardápio, as atividades de seleção,
compra, armazenamento, quantidades dos produtos a serem adquiridos, produção e
distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade dos produtos, observadas as boas
práticas higiênicas e sanitárias.
c. Calcular os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela com base em
recomendações nutricionais, avaliação nutricional e necessidades nutricionais
específicas.
d. Elaborar e assinar cardápios balanceados e variados, com periodicidade semanal,
adequados às faixas etárias e perfil da população atendida, com especial atenção
àquele destinado ao Berçário, respeitando os hábitos alimentares, incluindo alimentos
27
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de origem animal, vegetal e mineral, baseando-se na observação da aceitação dos
alimentos e restrições alimentares.
e. Conhecer a população-alvo e suas deficiências e necessidades nutricionais,
comportamento, peculiaridades, hábitos alimentares, nível socioeconômico e outros
aspectos relevantes.
f. Identificar crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à nutrição,
para o atendimento nutricional adequado.
g. Planejar ações relativas ao diagnóstico, avaliação e monitoramento nutricional das
crianças.
h. Avaliar os produtos a serem introduzidos no cardápio por meio de metodologia de
escala hedônica e/ou resto ingesta.
i. Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo
e distribuição das refeições.
j. Coordenar o desenvolvimento de receituário e respectivas fichas técnicas, com as
informações do artigo 14, parágrafo 7º da Resolução nº 26/2013 do CD/FNDE,
avaliando periodicamente as preparações culinárias.
k. Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas aos profissionais que cuidam da
alimentação, avaliando e atualizando os procedimentos operacionais padronizados,
sempre que necessário.
l. Participar da definição do perfil, da seleção e capacitação dos manipuladores de
alimentos, quando deverá ser observada a legislação sanitária vigente.
m. Desenvolver projetos de educação alimentar e nutricional para a comunidade
escolar, inclusive promovendo a consciência social, ecológica e ambiental.
n. Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária.
o. Realizar atividades complementares no âmbito da alimentação escolar.
p. Coordenar, supervisionar e executar programas de educação permanente em
alimentação e nutrição para a comunidade escolar.
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q. Articular-se com a direção e com a coordenação pedagógica da Instituição
Educacional Parceira para o planejamento de atividades educativas contemplando,
no currículo, os temas alimentação e nutrição.
r. Avaliar o rendimento e custo das refeições/preparações culinárias.
s. Efetuar controle periódico dos trabalhos executados.
t. Realizar treinamentos periódicos de boas práticas de manipulação com o(s)
cozinheiro(s) da Instituição Educacional Parceira.
u. Atender à comunidade escolar com cordialidade, presteza e eficiência;
v. Executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer
necessário.
 Cozinheiro(a) 28
A função de cozinheiro(a) é exercida por profissional com experiência comprovada,
conforme determinações do Decreto nº 32.568, de dezembro de 2010, que aprova a
atualização do Código Sanitário do Distrito Federal, Art. 163, VII, alíneas: “a” “b” e “c”,
a seguir:
VII – Os empregados e operários dos estabelecimentos de gêneros alimentícios
serão obrigados a:
a. Realizar, periodicamente, os exames de saúde previstos para sua atividade laboral,
com emissão de Atestado de Saúde Ocupacional por profissional habilitado, o qual
ficará disponível no estabelecimento para verificação por agente fiscalizador.
b. Usar vestuário adequado à natureza dos serviços durante o trabalho.
c. Manter rigoroso asseio individual.
d. São atribuições do(a) Cozinheiro(a):
e. Seguir as orientações do nutricionista, observando as técnicas de preparo e cocção,
visando preservar o valor nutritivo dos alimentos.

28
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f. Efetuar o controle do material existente na cozinha.
g. Preparar e servir a alimentação escolar, de acordo com as orientações do
nutricionista, observando as normas de higiene, a segurança e técnicas de cocção.
h. Manter sistematicamente a organização, higienização e a conservação do material
de cozinha e dos locais destinados à preparação, estocagem e distribuição dos
alimentos.
i. Informar, com antecedência, ao nutricionista ou à direção da instituição a
necessidade de reposição do estoque da alimentação escolar, bem como controlar o
consumo de gás.
j. Observar a data de validade dos gêneros alimentícios, os aspectos dos alimentos,
antes e depois de sua preparação, quanto ao cheiro, à cor e ao sabor.
k. Verificar o cardápio do dia, selecionar, com antecedência, os ingredientes
necessários e preparar a alimentação, para que esteja pronta no horário estabelecido
e na temperatura adequada.
l. Zelar pela aparência pessoal, apresentar-se sempre limpo(a), com touca, jaleco,
sapatos fechados, unhas limpas e aparadas, fazer uso de máscaras durante o
manuseio do alimento, dentre outras, de acordo com as normas da Vigilância
Sanitária.
m. Estar sempre atento(a) aos hábitos de higiene de todos os que trabalham sob sua
supervisão na cozinha.
n. Zelar pela segurança do ambiente para evitar acidentes.
o. Atender à comunidade escolar com cordialidade, presteza e eficiência.
p. Executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que necessário.
 Serviços Gerais/ Agente de Conservação e Limpeza 29
Os Serviços Gerais realizados pelo agente de conservação e limpeza são exercidos
por profissional com experiência comprovada na atividade
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São atribuições do Agente de Conservação e Limpeza:
a. Realizar trabalhos relativos à limpeza e conservação de salas, pátios, instalações
sanitárias e demais dependências da entidade e de equipamentos sob sua
responsabilidade.
b. Realizar trabalhos de limpeza em peças e móveis diversos, lavagem de pisos e
paredes em geral, limpeza de tapetes, capachos e enceramentos de pisos.
c. Zelar pelos jardins, gramados, hortas, pomares e áreas verdes, em geral, existentes
na unidade.
d. Recolher o lixo, inclusive com remoção de entulhos.
e. Utilizar o material de limpeza sem desperdício e comunicar à direção, com
antecedência, sobre a necessidade de reposição dos produtos.
f. Zelar pela conservação do patrimônio escolar, comunicando à direção da instituição
qualquer irregularidade.
g. Conservar a limpeza de vidros, fachadas, recintos, mobiliário e equipamentos
dentre outros.
h. Observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho.
i. Usar vestuário e equipamento adequados à natureza dos serviços durante o
trabalho.
j. Trabalhar seguindo normas de segurança, qualidade e proteção ao meio ambiente.
k. Atender à comunidade escolar com cordialidade, presteza e eficiência.
l. Auxiliar nos demais serviços correlatos à sua função, sempre que se fizer
necessário.
 Porteiro(a) 30
O profissional que exercer a função de porteiro deverá ter experiência comprovada na
atividade.
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São atribuições do(a) Porteiro(a):
a. Cumprir jornada de trabalho, estando presente durante todo o período de
atendimento, de modo que os portões de acesso estejam sempre guarnecidos.
b. Coordenar e orientar a entrada e saída de crianças na portaria da Instituição
Educacional Parceira.
c. Zelar pela segurança individual e coletiva, orientando as crianças sobre as normas
disciplinares para manter a ordem e prevenir acidentes na Instituição Educacional
Parceira.
d. Zelar pela preservação do ambiente físico, instalações, equipamentos, no que
couber.
e. Atender e identificar visitantes, prestando informações e orientações quanto à
estrutura física e sobre os setores da Instituição Educacional Parceira.
f. Controlar a entrada e saída de material da instituição.
g. Comunicar as irregularidades verificadas à direção.
h. Impedir o ingresso de pessoas, quando não autorizadas.
i. Zelar pela ordem e segurança das áreas sob sua responsabilidade.
j. Observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho.
k. Atender à comunidade escolar com cordialidade, presteza e eficiência.
l. Auxiliar nos demais serviços correlatos à sua função, sempre que se fizer
necessário.
Outros profissionais
 Menor Aprendiz: 31 A contratação do Menor Aprendiz contempla o disposto na Lei
nº 10.097/2000, que altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43.
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Ao menor aprendiz são atrubuídas somente atividades de cunho técnicoadministrativo, salientando que é vedado ao responsável pelo cumprimento da cota
de aprendizagem submeter o aprendiz a atividades diversas daquelas previstas no
programa de aprendizagem

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
A ação avaliativa, na Educação Infantil, dá-se no sentido de compreender os
processos, e não os produtos das atividades. Assim, por meio das brincadeiras e
interações, os profissionais da educação acompanham como as crianças
recepcionam suas propostas e como se apropriam do patrimônio cultural da
humanidade, como se posicionam nas relações sociais, como desenvolvem a
criatividade, a imaginação, as experimentações e vivências e o fazem não para atribuir
notas ou atestar fracassos ou avanços, mas para, de acordo com Vigotski (2012a),
atuar na zona de desenvolvimento iminente, a fim de colaborar com o
desenvolvimento de novas formações nas crianças.32

Na educação infantil, a avaliação cumpre o importante papel de oferecer elementos
para que os professores conheçam melhor as crianças com as quais trabalham, suas
características pessoais e grupais, suas emoções, reações, desejos, interesses e
modos pelos quais vão se apropriando da cultura na qual estão inseridas,
transformando-a. A avaliação tem, também, a importante função de contribuir para
que os laços dos professores e da escola com as famílias sejam estreitados e para
que todos aqueles que trabalham com as crianças, em diferentes momentos de suas
trajetórias nas instituições, troquem informações, visando ao bem-estar, conforto e
segurança dos pequenos. Avaliar é, portanto, o exercício de um olhar sensível e
cuidadoso para com o outro ou, dito de outro modo, é parte do exercício de
“amorosidade” que o ato educativo encerra e do qual nos fala o mestre Paulo Freire.33
A avaliação não existe sozinha, ela só tem sentido quando inserida na prática
pedagógica como um instrumento auxiliar no diagnóstico das ações executadas e dos
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resultados que estão sendo buscados, permitindo ao professor redirecionar objetivos
e estratégias (LUCKESI, 2006). A avaliação está intimamente relacionada com o
planejamento das estratégias didáticas. A avaliação formativa é parte indispensável e
indissociável da prática pedagógica, suas múltiplas funções se consubstanciam na
orientação e regulação do processo ensino – aprendizagem no âmbito da
aprendizagem significativa. A função dessa concepção é fornecer subsídios para que
ele compreenda o seu próprio processo de aprendizagem e o funcionamento de suas
capacidades cognitivas, a avaliação formativa orienta e regula a pratica pedagógica.
A avaliação, por sua vez, contribui para o autodesenvolvimento da criança elevando

sua autoestima, gerando autoconfiança e autonomia intelectual, despertando-lhes
cada vez mais, desejos de aprendizagem. Desse modo, o processo de avaliação
torna-se independente

e cabe ao professor acompanhá-lo, permanentemente,

verificando o nível de conhecimento atingido pelas crianças, incentivando-as a outros
desafios, de modo a buscar novas aprendizagens.
A proposta avaliativa da Creche Casa do Caminho tem ocorrido de maneira
processual, contínua e sistemática, visando a aprendizagem ao longo de todo
processo, de modo a adequá-lo às práticas educacionais, oportunizando as crianças
a desenvolverem suas idéias e imaginações nos seus diversos aspectos. As
avaliações são realizadas através de brincadeiras, atividades diversas, socialização e
interação, portfólios, desenhos e outros, os quais são repassados para o Relatório
Descritivo Individual da criança – RDIA, documento este, o qual a família terá acesso
a uma cópia e será entregue nas reuniões que serão realizadas, semestralmente, aos
pais, contendo todas as informações sobre o desenvolvimento da criança.
Conselho de Classe
O Conselho de Classe tem por finalidade analisar as ações educacionais, se o
processo de ensino e aprendizagem está funcionando de maneira adequada. É
através do Conselho que o corpo docente avalia e procura estratégias de melhorias,
indicando alternativas que busquem garantir a sua efetivação. Todas as informações
referentes às crianças serão discutidas através do Conselho de Classe, e, através
dele, mediante Ficha Avaliativa, procura-se identificar, analisar e propor elementos e
ações para serem articuladas pela e na instituição parceira. Orientamos que sejam
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envolvidas as famílias, bem como outros profissionais da escola para auxiliarem nas
reflexões e nas proposições de projetos interventivos e demais atos que possam
colaborar para que sejam garantidas as aprendizagens de todos na instituição
parceira. O Conselho de classe tem como atribuições analisar as informações
curriculares dentro dos campos de experiência e objetivos de aprendizagem do
Currículo em Movimento, encaminhamentos metodológicos e práticas avaliativas,
bem como propor formas diferenciadas de ensino, estabelecendo mecanismos de
recuperação concomitantes ao processo de aprendizagem.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
A organização curricular pretende integrar as aprendizagens que vão sendo
incorporadas pelas crianças tanto dentro quanto fora da instituição educacional,
pressupondo que terão a oportunidade de percorrer “um longo processo de
escolarização”. Assim, concebemos a organização proposta como:
(...) construção, articulação e produção de aprendizagens que acontecem no encontro entre os
sujeitos e a cultura. Um currículo emerge da vida, dos encontros entre as crianças, seus colegas
e os adultos e nos percursos no mundo. Os “conteúdos” a serem apropriados pelas crianças
cumprem o papel de articular a dinâmica das relações e das significações que daí emergem
enquanto respostas complexas às perguntas significativas e não mais fragmentos de
conhecimentos específicos (BARBOSA, 2009:50).

A Constituição Federal (1988), a Lei de Diretrizes e Bases (1996) e as Diretrizes
Curriculares para a Educação Infantil (1999) guiam a elaboração dessa organização,
buscando estabelecer as relações entre o universal, aquilo que deve pautar a
educação de todos, e o singular, ou seja, o contexto distrital e ou da instituição,
contemplando a diversidade e especificidades de cada coletivo (BARBOSA, 2009).
É importante deixar claro que na organização curricular são formulados, transmitidos
e processados saberes explícitos, ainda que se saiba que o currículo comporta
também os saberes que não estão evidenciados. Enfatize se que a organização
curricular apresentada tem caráter didático porque a integração das linguagens é uma
necessidade e uma imposição de um planejamento bem elaborado.
Tal organização sistematiza as intenções educacionais e ações pedagógicas por meio
das Linguagens em um sentido mais ampliado, que inclui O EU, O OUTRO E O NÓS;
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS; TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS;
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO e

ESPAÇOS, TEMPOS,
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QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES, organização essa que implica
escolhas, decisões e planejamento para materializar-se no cotidiano da instituição e
na vida das crianças. Aprender a conviver e relacionar-se com pessoas que possuem
habilidades e competências diferentes, expressões culturais e sociais são condições
necessárias para o desenvolvimento de valores éticos, dentro dos preceitos básicos
pedagógicos a estrutura curricular apoia-se nos Eixos Norteadores, os quais
orientam a base educacional. São eles:
‘
O EU, O OUTRO E O NÓS
Visa possibilitar a formação da criança nas relações sócio histórico-cultural,
oferecendo condições de interação e convivência com grupos sociais, de maneira
consciente, possibilitando uma atitude de confiança e respeito mútuo. O trabalho
possibilita a formação da sua identidade construção da sua autonomia, dando-lhes
condições de se conhecerem e descobrirem valores, ideias, costumes e outros papeis
sociais.
A identidade é um conceito, o qual está ligada ao conhecimento, iniciando-se pelo
nome. A autonomia é a capacidade que a criança possui de conduzir-se por si própria
e tomar decisões, considerando as regras de convivência e os valores. A identidade
e a autonomia são resultantes da construção do dia-a-dia da criança, em sala de
educação infantil, onde a criança necessita estar sempre em busca de conhecimentos,
de modo a se desenvolver, utilizando seus recursos pessoais e sua imaginação,
estabelecendo relação consigo, com o outro e com a natureza.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
As crianças movimentam-se mesmo antes de nascerem, adquirindo controle, cada
vez mais sobre seu próprio corpo. Ao movimentar-se, expressam sentimentos,
emoções e pensamentos, ampliando as possibilidades do uso significativo de gestos
e posturas corporais. É necessário que o corpo esteja sempre em constante
movimento, e a música é parte essencial do currículo. O trabalho corporal é
instrumento de interação

e comunicação que possibilitam a aprendizagem e o

desenvolvimento.
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Neste campo de experiência deve-se explorar vários movimentos, tais como: caminha,
escorregar, sentar, rastejar, engatinhar, alongar e atividades que envolvam mímicas,
expressões faciais, entre outros. As atividades deverão priorizar o desenvolvimento
da expressão corporal e dos movimentos, de modo a desenvolver o equilíbrio da
criança. Estas devem ser desenvolvida em um processo contínuo, de modo a
desenvolver múltiplas experiências que envolvam expressão corporal. Neste campo,
os projetos pedagógicos poderão ser desenvolvidos e organizados da seguinte
maneira:
•

Expressividade;

•

Expressão Corporal;

•

Percepções;

•

Coordenação e Equilíbrio;

•

Coordenação Ampla;

•

Coordenação Fina e Coordenação Viso-Motor.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
Este campo de experiência visa as habilidades artísticas culturais e científicas. As
artes visuais expressam, comunicam e atribuem sentido aos sentimentos
pensamentos e sensações. É uma linguagem presente no cotidiano da educação
infantil. Ao ingressaar na instituição de ensino, a criança já trás consigo um repertório
de leituras, através de imagens visualizadas no seu dia-a-dia. A arte é trabalhada de
maneira lúdica, tornando-se um importante instrumento para o desenvolvimento
cognitivo e perceptivo da criança. Esta deve ser estruturada como uma linguagem de
códigos próprios e seu ensino devem articular os seguintes aspectos: Produção.
Apreciação e Reflexão. Nesta linguagem, são desenvolvidos: Leitura de Imagens.
Fazer Artístico. Elementos da Linguagem. Propriedades e Qualidades do Som e
apreciação Musical. Gêneros Musicais (estilos e elementos). Leitura de Imagens;
Fazer Musical e Tragetória Artística.

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Menciona as atividades práticas com foco na linguagem oral, ampliando as formas de
comunicação da criança em situações sociais. Neste campo estuda-se as
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experiências com cantigas, jogos cantados, brincadeiras de roda, conversas, entre
outras. É importante considerar a linguagem como um meio de comunicação,
expressão, representação, interpretação e modificação da realidade. Promover
experiências significativas de aprendizagem. O convívio com a linguagem oral e
escrita deve ser compreendido como uma atividade da realidade, considerando que
as crianças são ativas na construção de seu conhecimento. Deve-se destacar a leitura
de histórias, pois elas favorecem o desenvolvimento do comportamento leitor, da
imaginação e da representação, além de incentivarem as crianças a se interessarem
pela

linguagem

escrita.

Envolve

atividades

gráficas

e atividades que incentivam o uso da escrita em contextos significativos, a imitação
do ato de escrever em encenações e situações de faz de conta e a criação de
atividades nas quais as crianças, na faixa etária própria, possam se desafiar a ler e
escrever de maneira espontânea, com o apoio dos docentes. Através desta visão é
possível ajudar a criança a organizar seus pensamentos sobre o sistema de escrita.

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
Na Educação Infantil, o trabalho com noções matemáticas deve atender às
necessidades da própria criança devendo corresponder a uma necessidade social de
melhor instrumentalizá-la para viver, participar e compreender um mundo que exige
diferentes conhecimentos e habilidades.
A abordagem da Matemática tem a finalidade de proporcionar e descrever,
representar e apresentar resultados argumentando a respeito de suas conjecturas,
utilizando, para isso, a linguagem oral e a representação por meio de desenhos e da
linguagem matemática.
O desenvolvimento do pensamento lógico-matemático na educação infantil se dá por
meio de atividades consideradas pré-numéricas que ocorrem associadas as questões
de ação física e intelectual da criança, nos quais ela constrói significados, que atribui
sentidos e adquire a noção de números como: classificar , ordenar e comparar
objetos em diferentes critérios.
Desde o nascimento a criança está imersa em um universo do qual os conhecimentos
matemáticos são parte integrante . A Educação Infantil representa uma etapa muito
importante no processo de ensino e aprendizagem na vida da criança.
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Devemos, portanto, valorizar e propor situações didáticas que estimulem e provoquem
a necessidade de interação por meio de diálogos, troca de ideias e socialização de
descobertas, visando sempre o desenvolvimento das habilidades descritas a seguir e
que constam do Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil.
•

Estabelecer aproximações de algumas noções matemáticas presentes em seu

cotidiano, como contagem, relações espaciais etc.
•

Reconhecer e valorizar os números, as operações numéricas, as contagens

orais e as noções espaciais como ferramentas necessárias ao seu cotidiano.
•

Comunicar ideias matemáticas, hipóteses, processos utilizados e resultados

encontrados em situações-problema relativas à quantidade, ao espaço físico e à
medida, utilizando a linguagem oral e a linguagem matemática.
•

Confiança em suas próprias estratégias e em sua capacidade de lidar com

situações matemáticas novas, usando os conhecimentos prévios.

Com o avanço da globalização, das tecnologias digitais e a crescente rapidez das
informações, nascem novas necessidades para o âmbito escolar. Dentre elas, a
acessibilidade a esses ambientes, com o uso do computador, constituindo-se parte
integrante do processo para a criança da Educação Infantil no mundo digital assim,
estamos lhes oportunizando novas experiências na busca de aquisição do
conhecimento.
A linguagem digital faz a diferença quando é trabalhada como uma ferramenta que
auxilia na aquisição de habilidades necessárias para participar da construção do novo
e quando o computador é usado como um "objeto para se pensar com".
“Familiarizados com o uso da tecnologia, as crianças interagem facilmente com essa
linguagem”. Sendo assim, é importante evidenciar que essa tecnologia e seus
instrumentos facilitam o processo de ensino-aprendizagem, além de serem recursos
para o professor. Esses recursos devem ser bem trabalhados com as crianças para
que se obtenha um resultado positivo.
A Creche Casa do Caminho segue as orientações da SEEDF e os projetos são
desenvolvidos de acordo com o calendário escolar.
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Todos os projetos são trabalhados com uma escuta sensível das crianças e as
opiniões são coletadas de diversas formas. Além de perguntas feitas diretamente
pelos professores, contamos com a entrevista umas às outras, desenhos, pinturas.
Aos professores cabe a observação, a escuta e o registro dos trabalhos.
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EIXOS INTEGRADORES DE CADA ETAPA/MODALIDADE
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA
OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – CUIDAR E EDUCAR / BRINCAR E INTERAGIR
CAMPO DE EXPERIÊNCIA – O EU, O OUTRO E O NÓS
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
1º CICLO
BEBÊS
CRIANÇAS BEM PEQUENAS
Crianças pequenas
(0 A 1 ano e 6 meses)
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
meses)
• Interagir
com
• Demonstrar atitudes
• Demonstrar
empatia
crianças de diferentes
de cuidado e solidariedade
pelos outros, percebendo que
faixas etárias e com
na interação com as
as pessoas têm diferentes
adultos, percebendo
crianças de diferentes
sentimentos, necessidades e
que suas ações têm
faixas etárias e com
maneiras de pensar e agir.
efeitos nas outras
adultos.
pessoas e constituindo
relações de amizade.
• Perceber
as
• Demonstrar imagem
• Agir
de
maneira
possibilidades e os
positiva de si e confiança
independente, com confiança
limites de seu corpo nas
em sua capacidade para
em
suas
capacidades,
brincadeiras e nas
enfrentar dificuldades e
reconhecendo
suas
interações das quais
desafios.
conquistas e limitações.
participa.
Interagir com crianças de
• Compartilhar
os
• Ampliar
as
relações
diferentes faixas etárias e
objetos e os espaços com
interpessoais, desenvolvendo
com
adultos
ao
crianças de diferentes
afeto, atenção, limites e
experimentar
espaços,
faixas etárias e com
atitudes de participação e
objetos e brinquedos.
adultos e negociar sua
cooperação.
participação
em
brincadeiras.
• Comunicar
• Comunicar-se com os
• Comunicar suas ideias e
necessidades, desejos e
seus pares e os adultos,
sentimentos a pessoas e
emoções,
utilizando
buscando compreendê-los
grupos diversos, por meio de
gestos,
balbucios,
e
fazendo-se
contatos
diretos
ou
palavras.
compreender.
possibilitados
pelas
tecnologias da comunicação.
• Perceber seu corpo
• Perceber
que
as
• Demonstrar valorização
expressar
suas
pessoas
tem
das características de seu
sensações
em
características
físicas
corpo (cor dos olhos, cabelos,
momentos
de
diferentes (altura, etnia,
pele)
e
respeitar
as
alimentação, higiene,
preferências, local de
características dos outros
brincadeira e descanso.
moradia), respeitando e
(crianças, e adultos) com os
valorizando a diversidade.
quais convive.
• Perceber limites e
• Conhecer, utilizar e
• Compreender que as
regras nas relações
negociar regras básicas de
regras são passíveis de
interpessoais.
convívio
social
nas
questionamento, discussão e
interações,
nas
reformulação
entre
os
elementos do grupo.
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Resolver conflitos
nas
interações e brincadeiras,
com a orientação de um
adulto.

BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)
• Conhecer
sua
história
de
vida,
individual e coletiva,
por meio de apreciação
e
fotografias
e
construção de álbuns
fotográficos.
• Perceber
experimentar
possibilidades
próprio corpo,
movimentos
expressões.

e
as
do
de
e

• Perceber
a
importância da higiene
após atividade que
envolvam tinta, areia,
terra, bem como antes
e após as refeições,
desenvolvendo
atitudes de saúde e
bem-estar individual e
coletivo.
• Experimentar
novos
alimentos,
líquidos, pastosos e
sólidos, com ênfase nos
sabores, cheiros e
cores.
• Perceber
a
necessidade de cuidar
dos objetos de uso
pessoal e coletivo,

brincadeiras e no uso de
espaços diversos.
• Usar
estratégias
pautadas no respeito
mútuo para lidar com
conflitos nas interações
com crianças e adultos,
com a orientação de um
adulto.
CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Identificar, nomear e
distinguir os membros de
sua família, reconhecendo
que
há
diferentes
configurações familiares.

• Desenvolver o senso de
resiliência (Saber perder,
saber ganhar, aceitar a
opinião das outras pessoas,
reconsiderar seu ponto de
vista).

Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Reconhecer sua história
de vida, individual e coletiva,
por meio de construção de
linha
do
tempo
com
fotografias
e
árvore
genealógica, identificando e
respeitando
diferentes
configurações familiares.

• Reconhecer
sua
sexualidade, percebendo
que existem diferenças
físicas e comportamentais
entre as pessoas, e iniciar
a formação de sua imagem
corporal.
• Desenvolver hábitos
de higiene: Pedir para ir ao
banheiro, lavar as mãos,
limpar o nariz, escovar os
dentes,
percebendo-os
como necessidades para
seu bem-estar.

• Reconhecer as mudanças
ocorridas
nas
suas
características
desde
o
nascimento, a fim de perceber
as transformações.

• Estabelecer o controle
progressivo
de
suas
necessidades fisiológicas e
realizar,
de
modo
independente, atividades
de
alimentação
e
higienização.
• Realizar
pequenas
tarefas do cotidiano que
envolvam atitudes de
manutenção, preservação

• Diferenciar
alimentos
doces e salgados, amargos e
azedos, alimentando-se de
modo independente, usando
talheres,
copos
e
guardanapos.

• Reconhecer que bons
hábitos
alimentares,
de
higiene e práticas de lazer
contribuem para a promoção
da saúde e bem-estar físico e
mental.

• Vivenciar
rotinas:
organização dos tempos,
espaços e materiais, de modo
a constituir, gradualmente,
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assim
como
ambientes.

dos

• Perceber
o
ambiente de educação
coletiva como um local
afetivo e protetor, que
lhe
transmite
segurança
e
acolhimento.
• Observar
sua
imagem no espelho e
em
diferentes
fotografias.
• Experimentar
a
capacidade de fazer
escolhas
(por
brinquedos, alimentos,
atividades).

• Perceber
que
existem
diferentes
formas de se comunicar
com as demais pessoas
do convívio social.

BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)
• Participar
de
atividades
que
envolvam
histórias,
brincadeiras, jogos e
canções que digam
respeito às tradições
culturais
de
sua
comunidade
e
de
outros grupos.
• Participar
de
festejos
e
datas
comemorativas,
explorando a histórias
as tradições
e os
motivos pelos quais são
comemorados.
• Perceber
as
diferentes profissões

e cuidados com os
pertences pessoais e
coletivos.
• Reconhecer
a
importância da troca e da
partilha dos brinquedos e
outros
materiais
disponibilizados no grupo.

sua
autorregulação
autonomia.

• Perceber sua imagem
no espelho e em diferentes
fotografias.

• Reconhecer sua imagem
no espelho e em diferentes
fotografias.

• Desenvolver,
gradativamente,
a
capacidade
de
fazer
escolhas,
identificando
situações de risco nos
diferentes
espaços e
reagindo com atitude de
cuidado.
• Identificar e utilizar
diferentes possiblidades
de comunicação com as
pessoas do convívio social,
respeitando as regras
sociais.

• Identificar e elabora
regras e limites nas relações,
desenvolvendo,
progressivamente,
a
capacidade
de
autorregulação.

CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Conhecer as histórias e
culturas africana, indígena
e
europeia
como
originárias da cultura
brasileira, valorizando suas
peculiaridades.

e

• Identificar-se
como
membro de diversos grupos
sociais (família, instituição de
educação infantil) e distinguir
seu papel dentro de cada um.

• Identificar
e
utilizar
diferentes possibilidades de
comunicação com as pessoas
do
convívio
social,
respeitando e negociando as
regras sociais.
Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Reconhecer as diferenças
culturais,
estabelecendo
relações de aprendizagem
mútua, respeito e igualdade
social.

• Experimentar sabores,
sons, ritmos, hábitos e
história das comunidades
brasileiras (zonas rural e
urbana, povos indígenas.

• Participar de celebrações
das datas comemorativas
numa perspectiva cultural e
suprarreligiosa, cultivando e
fortalecendo valores como
solidariedade e respeito.

• Identificar diferentes
profissões existentes na

• Reconhecer
a
importância das diferentes
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existentes
e
sua
importância para a vida
em sociedade.
• Perceber
os
diferentes
meios
utilizados
para
transporte de um lugar
a outro.
• Conhecer
os
diferentes tipos de
moradia
(casa,
apartamento
entre
outros).

sociedade, incluindo o
trabalho no campo, e
reconhecer
sua
importância
na
coletividade.
• Identificar os meios de
transporte e alguns sinais
de trânsito, bem como
ação
de
segurança
(uso da cadeirinha, cinto
de segurança, faixa de
pedestre).
• Identificar diferentes
tipos
de
moradia,
nomeando os cômodos
(convencionais ou não) e
identificando
suas
utilidades.

• Vivenciar ações de
cuidado consigo e com
os outros.

• Experimentar,
nas
refeições, o sentimento de
justiça e respeito à
diversidade.

• Passear
pelas
imediações
da
instituições
de
Educação Infantil.

• Passear e observar as
características
das
imediações da instituição
de educação infantil.

• Ouvir
histórias
sobre
Brasília
e
curiosidades
que
envolvem
esse
contexto.

• Conhecer a história de
Brasília, curiosidades e a
história de vida de pessoas
que
constituem esse
contexto.

profissões para a vida em
sociedade, identificando seus
instrumentos característicos e
funções sociais.
• Identificar a evolução dos
meios de transporte, sinais de
trânsito e discutir sobre as
regras de trânsito em culturas
diversas.
• Distinguir diferentes tipos
de moradia, desde os tempos
das cavernas até os dias
atuais, relacionando-os aos
materiais de que são
construídos ao levar em conta
aspectos
econômicos,
culturais e sociais.
• Desenvolver,
gradativamente,
atitudes
antirracistas,
antissexistas,
anti-homofóbicas e antibullyng.
• Passear,
observar
e
discutir
acerca
das
características das imediações
da instituição de Educação
Infantil.
• Conhecer e discutir acerca
da história de Brasília,
curiosidades e a história de
vida das pessoas que
constituem esse contexto.

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA
OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – CUIDAR E EDUCAR / BRINCAR E INTERAGIR
CAMPO DE EXPERIÊNCIA – CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
1º CICLO
BEBÊS
CRIANÇAS BEM PEQUENAS
Crianças pequenas
(0 A 1 ano e 6 meses)
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
meses)
• Movimentar
as
• Apropriar-se de gestos
• Criar com o corpo formas
partes do corpo para
e movimentos de sua
diversificadas de expressão de
exprimir
cultura no cuidado de si,
sentimentos, sensações e
corporalmente
nos jogos e brincadeiras.
emoções, tanto nas situações
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emoções, necessidades
e desejos.
• Experimentar
as
possibilidades
corporais
nas
brincadeiras
e
interações
em
ambientes acolhedores
e desfiantes.
• Imitar gestos e
movimentos de outras
crianças, de adultos e
de animais.
• Participar
do
cuidado do seu corpo e
da promoção do seu
bem-estar.
• Utilizar
os
movimentos
de
preensão, encaixe e
lançamento, ampliando
suas possibilidades de
manuseio de diferentes
materiais e objetos.
• Conquistar
a
posição de levantar,
percebendo
os
movimentos dos pés e
pernas para andar e das
mãos e braços como
apoio.
• Vivenciar
brincadeiras de cultura
infantil, de acordo com
as regras estabelecidas
(brincar de esconder o
rosto com as mãos,
jogar o objeto para que
seja buscado etc.).
• Observar
as
diversas
expressões
corporais,
possibilitando
a
familiarização com a
imagem de seu próprio
corpo refletida no
espelho.

• Deslocar seu corpo no
espaço, orientando-se por
noções como: em frente,
atrás, no alto, embaixo,
dentro, fora, entre outros,
ao se envolver em
brincadeiras e diferentes
atividades.
• Experimentar formas
de deslocamentos no
espaço (pular, saltar...)
combinando movimentos
e seguindo orientações.
• Demonstrar
progressiva independência
no cuidado do seu corpo.

do cotidiano quanto em
brincadeiras, dança, teatro,
música, entre outros.
• Demonstrar controle e
adequação do uso de seu
corpo em brincadeiras e
jogos, na escuta e reconto de
histórias,
em
atividades
artísticas, entre outras.
• Criar movimentos, olhares
e mímicas em brincadeiras,
jogos e atividades artísticas
como dança, teatro e música.
• Cuidar de sua higiene,
alimentação, conforto e
aparência.

• Desenvolver
progressivamente
as
habilidades
manuais,
desenvolvendo controle
para desenhar, pintar,
rasgar, folhear, entre
outros.
• Movimentar o corpo
de diversas maneiras em
espaços amplos e de
circulação livre.

• Coordenar
suas
habilidades
manuais
no
atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em
situações diversas.

• Participar
de
brincadeiras da cultura
infantil, de acordo com as
regras
estabelecidas
(brincar de pega-pega,
correndo pelos espaços na
tentativa de fugir e não ser
alcançado, entre outras).
• Observar e nomear as
diversas
expressões
corporais, possibilitando a
familiarização
com
a
imagem de seu próprio
corpo refletida no espelho.

• Reconhecer e valorizar as
brincadeiras
da
cultura
infantil, de acordo com as
regras estabelecidas (brincar
de pique-esconde, entre
outras brincadeiras).

• Reconhecimento
progressivo do próprio em
brincadeiras, jogos e demais
atividades, assim como na
interação com os outros.

• Reconhecer, observar e
nomear
as
diversas
expressões
corporais,
possibilitando a familiarização
com a imagem de seu próprio
corpo refletida no espelho.
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BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)
• Perceber as partes
do corpo de modo a
desenvolver
consciência de suas
potencialidades (força,
velocidade, resistência,
agilidade, equilíbrio e
flexibilidade).
• Perceber
as
conquistas corporais e
dos colegas.
• Interagir
com
outras crianças e com
adultos por meio dos
movimentos.
• Interagir , de forma
individual e coletiva,
em brincadeiras livres e
dirigidas, jogos verbais
etc.
• Experimentar
movimentos
pela
participação
em
diferentes modalidades
de dança.
• Perceber sensações
e ritmos por meio de
movimentos corporais
associados a diferentes
sons.
• Perceber gestos,
movimentos e ritmos
corporais relacionados
às
necessidades,
intenções e ambientes,
para desenvolver a
independência.
• Participar
de
danças
folclóricas
(quadrilhas,
brincadeiras de roda,
brinquedos cantados
etc.).
• Experimentar
atividades
que

CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Conhecer e nomear as
partes do corpo de modo a
desenvolver consciência
de suas potencialidades
(força,
velocidade,
resistência,
agilidade,
equilíbrio e flexibilidade).

Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Experimentar diferentes
situações que ampliem a
consciência
de
suas
potencialidades e limites do
corpo (força, velocidade,
resistência
agilidade,
equilíbrio e flexibilidade).

• Ampliar as próprias
conquistas corporais e
perceber as conquistas
corporais dos colegas
• Participar
e
criar
situações que envolvam
movimentos com outras
crianças e com adultos.
• Participar de forma
individual e coletiva, em
brincadeiras
livres
e
dirigidas , jogos, danças,
ginásticas etc.
• Participar e ampliar os
movimentos
pela
utilização de diferentes
modalidades de dança.

• Reconhecer e valorizar as
conquistas corporais e a dos
colegas em diversas situações.

• Expressar sensações e
ritmos por meio de
movimentos
corporais
associados a diferentes
sons.
• Reconhecer e fazer uso
de gestos, movimentos e
ritmos corporais para
comunicar
suas
necessidades, intenções,
de modo a desenvolver a
independência.
• Conhecer e participar
de danças folclóricas
(quadrilhas, brincadeiras
de
roda,
brinquedos
cantados etc.).

• Reconhecer e nomear as
sensações e ritmos (rápido,
lento, forte, fraco...) por meio
de movimentos corporais
associados a diferentes sons.
• Adequar
gestos,
movimentos
e
ritmos
corporais a suas necessidades,
intenções e ambientes, para
desenvolver a independência.

• Participar
de
atividades que envolvam

• Criar e compartilhar
situações que envolvam
movimentos, com outras
crianças e com adultos.
• Reconhecer sua atuação
de forma individual e coletiva
em brincadeiras livres e
dirigidas,
entre
outras
atividades.
• Criar
e
valorizar
movimentos pela utilização de
diferentes modalidades de
dança.

• Reconhecer, participar e
valorizar as manifestações
culturais como um patrimônio
imaterial
(quadrilhas,
brincadeiras
de
roda,
brincadeiras cantadas etc.).
• Identificar e nomear
situações que envolvam
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envolvam
sensações
táteis e percepção das
• partes do próprio
corpo e do corpo de
outras crianças.
• Experimentar
situações
que
evidenciem seus limites
e
potencialidades
corporais.
• Vivenciar situações
que
exercitem
os
músculos da face por
meio de brincadeiras,
jogos e ginásticas (fazer
caretas
diversas;
assoprar apitos, línguas
de sogra; penas; chama
de vela; balão de ar;
mastigação; imitar os
sons produzidos pelos
animais; fazer bolhas
de sabão; jogar beijos
etc.).
• Perceber os sinais
vitais
(respiração,
batimentos cardíacos e
pulsação).

• Vivenciar 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, escondeesconde,
elástico,
bambolê etc.) e demais
manifestações
que
digam respeito às
tradições culturais de
sua comunidade e de
outras.

sensações
táteis
e
percepção das partes do
próprio corpo e do corpo
de outras crianças.

sensações táteis e percepção
das partes do próprio corpo e
do corpo de outras crianças.

• Participar
e
compartilhar
situações
que desafiem os limites e
as
potencialidades
corporais.
• Participar
e
compartilhar
situações
que exercitem os músculos
da face por meio de
brincadeiras, jogos e
ginásticas (fazer caretas
diversas; assoprar apitos,
língua de sogra, penas,
chama de vela; balão de ar;
mastigação; imitar os sons
produzidos pelos animais;
fazer bolhas de sabão;
jogar beijos etc.).

• Reconhecer
e
compartilhar,
superar
e
ampliar os limites e as
potencialidades corporais.

• Perceber a diferença
do ritmo respiratório e dos
batimentos
cardíacos
durante as atividades
ativas e tranquilas, visando
o desempenho eficaz nas
ações e tendo como base
os sinais do corpo.
• Participar
e
reconhecer
diversas
manifestações culturais,
como brincadeiras de
roda,
jogos,
danças,
festejos
e
canções
tradicionais (pipa, cantigas
de roda, pega-pega, cabracega,
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.

• Reconhecer a importância
e a diferença do ritmo
respiratório e dos batimentos
cardíacos
durante
as
atividades ativas e tranquilas,
visando ao desempenho
eficaz nas ações e tendo como
base os sinais do corpo.
• Participar e reconhecer
diversas
manifestações
culturais, como brincadeiras
de roda, jogos, danças,
festejos e canções tradicionais
(pipa, cantigas de roda, pegapega, cabra-cega, barramanteiga,
corda,
pião,
ciranda,
esconde-esconde,
elástico, bambolê etc.) e
demais manifestações que
digam respeito às tradições
culturais de sua comunidade e
de outras.

• Identificar e compartilhar
situações que exercitem os
músculos da face por meio de
brincadeiras,
jogos
e
ginásticas (fazer
caretas
diversas; assoprar apitos,
língua de sogra, penas, chama
de vela, balão de ar;
mastigação; imitar os sons
produzidos pelos animais;
fazer bolhas de sabão; jogar
beijos etc.).
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• Manusear objetos
com uma ou ambas as
mãos, para perceber o
seu aspecto físico.

• Reconhecer
a
diferença, semelhança e
aspectos
físicos
dos
objetos usando mãos e pés

• Manusear
diferentes brinquedos
de
materiais
alternativos.

• Interagir
com
as
crianças de diferentes
idades
e
adultos,
utilizando brinquedos de
materiais alternativos.
• Participar
de
brincadeiras de faz de
conta,
expressando
diferentes papéis sociais
por meio do próprio corpo.
• Participar e perceber
os processos simbólicos,
por meio da dramatização
de histórias, músicas,
entre outros, tendo o
corpo como protagonista.

• Observar os papéis
sociais e imitar por
meio do próprio nas
brincadeiras de faz de
conta.
• Vivenciar
os
processos simbólicos,
por
meio
da
dramatização
de
histórias,
músicas,
entre outros, tendo o
corpo
como
protagonista.
• Vivenciar situações
que
envolvam
a
linguagem não verbal,
de forma que a criança
imite os elementos do
mundo que a cerca por
meio do corpo.

BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)
• Movimentar, por
meio do engatinhar,
arrastar e rolar, em
diferentes
espaços,
passando
sobre
obstáculos, por baixo
de mesas e cadeiras e
outros objetos.
• Desenvolver
o
equilíbrio pela posição
de sentar, andar e ficar
parado, de modo a
tonificar
sua
musculatura.

• Perceber a linguagem
não verbal, fazendo uso da
imitação, invenção e
reinvenção dos elementos
do mundo que a cerca por
meio do corpo.

CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Ampliar
os
movimentos por meio do
arrastar e rolar em
diferentes
espaços,
passando
sobre
obstáculos, por baixo de
mesas e cadeiras e outros
objetos, em caminhos
marcados no chão.
• Perceber o equilíbrio
do corpo ao andar e ao
ficar parado, com e sem
apoio de elementos e
objetos do ambiente.

• Investigar objetos com
uma ou ambas as mãos,
identificando suas qualidades
e as diferenças entre eles por
seu aspecto físico.
• Manipular
materiais
diversos para confeccionar
brinquedos com materiais
alternativos.
• Reconhecer e expressar as
características dos diferentes
papeis
sociais
nas
brincadeiras de faz de conta.
• Participar e reconhecer os
processos simbólicos, por
meio da dramatização de
histórias, músicas, entre
outros, tendo o corpo como
protagonista.
• Reconhecer e utilizar a
linguagem não verbal, por
meio da imitação e mímica,
•
• de forma a inventar e
reinventar os movimentos dos
elementos do mundo que a
cerca.
Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Participar, em diferentes
espaços, de situações com
obstáculos, por baixo e por
cima de diferentes objetos,
em caminhos marcados no
chão, escalando, equilibrando
com um ou os dois pés.
• Dominar o equilíbrio
corporal
em
diferentes
situações de movimentos
(andando em linha reta,
parado, pulando, saltando).
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• Perceber diversas
formas de comunicação
(gestual e verbal).
• Vivenciar
atividades
que
envolvam habilidades
de locomoção: arrastar
e rolar.
• Experimentar
atividades
de
relaxamento
em
diferentes contextos e
situações.
• Desenvolver
a
coordenação
visomotora utilizando
diferentes materiais e
situações.
• Experimentar
situações
que
envolvam coordenação
motora global, por
meio de brincadeiras e
atividades de espaços
estruturados,
com
diferentes objetos de
formas
e
cores
variadas,
bastões,
cones, brinquedos etc
• Manipular, em suas
brincadeiras, objetos
de
diferentes
tamanhos,
formas,
texturas e pesos (latas,
caixas de papelão,
copos
plásticos,
bastões de madeira,
bolas de meia, sacos de
estopa, pedaços de
espuma, EVA etc.).
BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)
• Vivenciar
diferentes
situações
motoras com objetos
diversos (altos, baixos,
curtos,
compridos,

• Participar
e
reconhecer
diversas
formas de comunicação
(gestual e verbal).
• Participar de circuitos
que envolvam habilidades
de locomoção: arrastar,
andar para frente, andar
de costas.
• Participar
de
atividades de relaxamento
pela escuta do próprio
corpo, de músicas e sons
da natureza.
• Vivenciar
situações
que
ampliem
a
coordenação visomotora.

• Participar e ampliar suas
diversas
formas
de
comunicação
(gestual
e
verbal).
• Realizar circuitos de
locomoção: arrastar, rolar,
saltar, pular com um pé ou
com os dois, fazer estrelinha,
andar.
• Praticar atividades de
relaxamento pelo controle da
respiração e escuta de
variados sons.

• Participar de situações
que
envolvam
coordenação
motora
global, por meio de
brincadeiras,
jogos,
danças,
ginásticas
(atividades exploratórias
de espaços estruturados
com
diferentes
implementos – cordas,
arcos, bastões, cones,
brinquedos...).
• Participar
de
brincadeiras com objetos
de diferentes tamanhos,
formas, texturas e pesos
(pneus, latas, caixas de
papelão, copos plásticos,
bastões de madeira, bolas
de meia, sacos de estopa,
pedaços
de
espuma,
isopor, EVA etc.).

• Ampliar as possibilidades
de
desenvolvimento
da
coordenação motora global
por meio de brincadeiras,
jogos, danças, ginásticas
(atividades exploratórias de
espaços estruturados com
diferentes materiais – cordas,
arcos,
bastões,
cones,
brinquedos...).

CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Utilizar
diferentes
estratégias motoras para
separar objetos altos de
baixos,
curtos
de
compridos,
finos
de

• Realizar e compartilhar,
com seus pares e com adultos,
atividades de coordenação
visomotora.

• Criar brincadeiras com
objetos
de
diferentes
tamanhos, formas, texturas e
pesos (pneus, latas, caixas de
papelão, copos plásticos,
bastões de madeira, bolas de
meia, sacos de estopa,
tampinhas
de
garrafa,
pedaços de espuma, isopor,
EVA etc.).

Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Ampliar as diferentes
estratégias motoras para
separar objetos altos de
baixos, curtos de compridos,
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finos, grossos, largos,
estreitos, cheios, vazios
etc.).
• Conhecer
brincadeiras e jogos
com
diferentes
materiais e formas de
apresentação.
• Manipular objetos
e materiais de formatos
e tamanhos variados
para desenvolver força
e coordenação motora.

• Interagir,
com
crianças de diferentes
faixas etárias e com os
adultos, em atividades
de locomoção (rastejar,
rolar, sentar, ficar em
pé etc.), de variadas
formas
(rápido,
devagar, câmera lenta).
• Participar
de
passeios e conversas
com os bebês na
instituição e/ou nas
proximidades.

• Desenvolver
as
habilidades
locomotoras
de
arrastar,
sentar,
engatinhar, levantar e
correr.

grossos,
largos
de
estreitos, cheios de vazios
etc.
• Reconhecer
as
brincadeiras, jogos, gestos,
regras e outras formas de
brincar.
• Participar
de
atividades que envolvam
materiais diversos e de
variados tamanhos para
desenvolver
a
coordenação motora fina
que envolva ações de
rasgar, dobrar e amassar
vários tipos de papéis,
empilhar, encaixar, pinçar,
recortar, colar, modelar
com massa ou argila,
montar quebra-cabeças,
manipular grãos diversos
etc.
• Realizar atividades de
locomoção (andar, correr,
saltar, trotar etc.), de
variadas formas (rápido,
devagar, câmera lenta).

• Realizar passeios a pé,
na própria instituição e/ou
nas
proximidades,
seguidas de conversas
sobre tudo que foi
observado e sobre todas as
ações e reações do corpo
durante o trajeto.
• Ampliar
gradativamente
as
habilidades locomotoras
de caminhar, correr, saltar,
saltitar, pular, escorregar,
rolar etc., visando à
orientação espacial e à
lateralidade, por meio de
brincadeiras,
jogos,
ginásticas, danças etc.

finos de grossos, largos de
estreitos, cheios de vazios etc.
• Reelaborar
as
brincadeiras e jogos, incluindo
a criação de outros gestos e
regras, em substituição e
acréscimo aos tradicionais.
• Realizar atividades com
materiais diversos e de
variados tamanhos para
desenvolver a coordenação
motora fina que envolva
ações de alinhavar, traçar,
contornar vários tipos de
papéis, empilhar, encaixar,
rosquear, pinçar, recortar,
colar, pintar, modelar com
massa ou argila, montar
quebra-cabeças, manipular
grãos diversos etc.
• Criar e participar de
atividades de locomoção
(andar, correr, saltar, trotar
etc.), de variadas formas
(rápido, devagar, câmera
lenta).

• Dialogar e expressar as
observações e sensações do
próprio corpo em passeios a
pé, na própria instituição e/ou
nas proximidades.

• Demonstrar
as
habilidades de caminhar,
correr, saltar, saltitar, pular,
escorregar, rolar etc., visando
à orientação espacial e à
lateralidade, por meio de
brincadeiras, jogos, ginásticas,
danças etc.
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• Conhecer
e
vivenciar as diferentes
manifestações culturais
que
envolvam
a
comunidade da qual
fazem parte.

BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)
• Experimentar
as
brincadeiras por meio
de ações corporais
(bater palmas, bater os
pés, fazer barulhos com
os lábios...).
• Vivenciar situações
que desenvolvam a
percepção
de
lateralidade.
• Iniciar o processo
de segurar os utensílios
da prática alimentar
com autonomia e
orientação do adulto.

• Reconhecer
o
repertório
de
jogos,
brincadeiras, brinquedos,
festejos, histórias e modos
de vida das crianças,
característicos
de
diferentes culturas e da
tradição cultural de sua
comunidade.
CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Participar
de
brincadeiras por meio de
ações corporais, em que se
explorem as diferentes
possibilidades do corpo.
• Desenvolver
sua
dominância lateral através
de ações habituais e
brincadeiras.
• Segurar o prato e
talher para alimentar-se
com autonomia e realizar a
prática
do
autosservimento com a
orientação do adulto.

• Participar de pesquisas
sobre o repertório de jogos,
brincadeiras,
brinquedos,
festejos, histórias e modos de
vida
das
crianças,
característicos de diferentes
culturas e da tradição cultural
de sua comunidade.

CRIANÇAS PEQUENAS
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Participar de brincadeiras
por meio de ações corporais,
em que se utilizem os
conceitos de: antes/depois,
curto/longo,
cedo/tarde,
lento/rápido, forte/fraco.
• Reconhecer
sua
dominância lateral em ações
habituais e brincadeiras.
• Demonstrar autonomia
no processo de alimentação e
realizar
a
prática
do
autosservimento
com
a
orientação do adulto.

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA
OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – CUIDAR E EDUCAR / BRINCAR E INTERAGIR
CAMPO DE EXPERIÊNCIA – TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
1º CICLO
BEBÊS
CRIANÇAS BEM PEQUENAS
Crianças pequenas
(0 A 1 ano e 6 meses)
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
meses)
• Ter contato com a
• Valorizar
produções
• Valorizar
e
criar
produção artística de
artísticas individuais e
produções
artísticas
outras crianças.
coletivas no âmbito das
individuais e coletivas em
linguagens artísticas.
suas respectivas linguagens.
• Interagir
com
• Interagir
com
• Ampliar o repertório e a
produções artísticas
produções
artísticas
criação
de
produções
individuais e coletivas.
individuais e coletivas,
artísticas
individuais
e
desenvolvendo a dimensão
coletivas,
nas
diversas
estética da arte.
linguagens
artísticas,
desenvolvendo a dimensão
estética da arte.
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• Tatear
coloridas.

tintas

• Manusear
materiais
diversos
(papel,
papelão,
embalagens, objetos,
dentre outros) em
diferentes
planos,
texturas e espaços.
• Manusear objetos
e
brinquedos
coloridos.
• Manusear
materiais naturais de
cores
diferentes
(legumes, terra, areia,
café, dentre outros).

• Manusear texturas
ásperas,
macias,
enrugadas, lisas, de
diversos materiais.

BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)
• Escutar diferentes
fontes sonoras:
- corpo (balbucios,
vocalizações,
onomatopeias
e
palmas);
- natureza (sons da
chuva, do vento, de
animais, das folhas
secas, pedras, dentre
outros);
- objetos cotidianos e
materiais reutilizáveis
(caixas de papelão,
potes de plástico,
panelas, colher de pau,
madeira,
garrafas,

• Desenhar e colorir
utilizando
materiais
variados, tais como tinta,
lápis de cor, giz de cera,
entre outros.
• Manusear
e
experimentar
diferentes
planos, texturas e espaços
de
materiais
diversos
(jornais, papel, papelão,
embalagens,
objetos,
dentre outros).
• Conhecer as cores
primárias e secundárias

• Expressar-se livremente,
por meio de desenhos e
pinturas, verbalizando o
significado de sua produção.

• Conhecer
tintas
alternativas feitas a partir
de materiais naturais.

• Produzir
tintas
alternativas a partir de
materiais naturais (pó de café,
urucum, cenoura, beterraba,
folhas verdes, terras, dentre
outros), utilizando-as em
estado
original
ou
acrescentando
cola
na
formulação.
• Experimentar
e
reconhecer a relação entre
texturas/objetos/materiais,
utilizando-os em diversas
criações artísticas.

• Experimentar
e
conhecer diversas texturas
de variados materiais,
relacionando
texturas/objetos/materiais.
CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Explorar
diferentes
fontes sonoras:
- corpo (voz/canto, estalos,
passos,
palmas,
onomatopeias,
dentre
outros);
- natureza (sementes,
madeira, folhas, cascas,
pedras
de
diferentes
formas e tamanhos, dentre
outros);
- objetos cotidianos e
materiais
reutilizáveis
(caixas
de
papelão,
embalagens plásticas, sacos
de papel, potes de plástico,
panelas, colher de pau,
madeira, garrafas, vidros,

• Manusear e experimentar
materiais diversos (jornais,
papel, papelão, embalagens,
objetos, dentre outros) em
diferentes planos, texturas e
espaços, criando objetos
artísticos.
• Reconhecer as cores
primárias e secundárias.

Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Utilizar, de forma dirigida,
diferentes fontes sonoras
para acompanhar canções,
cantigas
e
brincadeiras
cantadas.
- corpo (voz/canto, estalos,
passos,
palmas,
onomatopeias,
dentre
outros);
natureza (sementes,
madeira, folhas, cascas,
pedras de diferentes formas e
tamanhos, dentre outros);
- objetos do cotidiano e
materiais reutilizáveis (caixas
de papelão, embalagens
plásticas, sacos de papel,
potes de plástico, panelas,
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tampinhas,
outros).

dentre

tampas, tampinhas, dentre
outros).

• Explorar
sons
produzidos
com
objetos do cotidiano e
materiais reutilizáveis.

• Criar livremente sons
com o corpo, com objetos
do cotidiano e com
materiais reutilizáveis para
acompanhamento
de
músicas cantadas e/ou
ouvidas.
• Participar ativamente
de histórias sonorizadas,
utilizando diversas fontes
sonoras.
• Perceber e expressar
sensações, sentimentos e
pensamentos por meio da
escuta e participação ativa
de histórias sonorizadas.
• Interpretar
canções
individual e coletivamente.

• Ouvir
histórias
sonorizadas.
• Vivenciar
sensações por meio da
escuta de histórias
sonorizadas.
• Imitar
sonorizações
vocais
livremente e ao ouvir
cantigas.
• Ouvir
músicas
folclóricas, erudita e
popular.

BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)
• Expressar-se
vocalizando balbucios,
primeiras palavras e
sons vocais diversos.

• Escutar cantigas e
canções marcadas com

• Escutar atentamente,
em mídias, apresentações
ou concertos, estilos e
gêneros musicais (música
folclórica, erudita, popular,
dentre outros) do contexto
da criança, seja familiar,
comunitário
e/ou
da
instituição educacional.

CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Expressar-se
musicalmente de modo
livre e direcionado por
meio do canto, em variados
momentos do cotidiano.

• Experimentar
a
pulsação rítmica – tempo

colher de pau, madeira,
garrafas, vidros, tampas,
tampinhas, tubos de papelão
e PVC, tubos flexíveis, dentre
outros).
• Identificar sons e suas
diversas fontes sonoras, por
meio de jogos de escuta
atenta/cabra-cega,
caixa
surpresa, o que é o que é,
dentre outros.
• Criar,
individual
ou
coletivamente, histórias para
sonorizá-las,
utilizando
diversas fontes sonoras.
• Perceber e expressar
sensações, sentimentos e
pensamentos por meio de
participação ativa e criação de
histórias sonorizadas.
• Criar pequenas paródias
individuais e coletivas.
• Escutar atentamente, em
mídias, apresentações ou
concertos, estilos e gêneros
musicais (música folclórica,
erudita, popular, dentre
outros) do contexto da
criança,
seja
familiar,
comunitário
e/ou
da
instituição
educacional,
identificando
livremente
algumas diferenças existentes
entre eles.
Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Cantar de modo livre e
direcionado, em variados
momentos do cotidiano,
observando a maneira mais
confortável de cantar, de
acordo
com
sua
voz
(adequação do tom da
música).
• • Perceber a pulsação
rítmica – tempo forte da
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palmas, sua pulsação
rítmica – tempo forte
da música e da palavra.

forte da música e da
palavra por meio de escuta
de cantigas, de jogos
musicais
corporais
e
brincadeiras
cantadas,
utilizando palmas e pés
para marcação do tempo
forte.

• Manipular objetos
do
cotidiano
e
materiais
reaproveitáveis
produzindo
sons
livremente.

• Confeccionar
instrumentos e objetos
sonoros com materiais
reaproveitáveis,
explorando
suas
sonoridades
(chocalhos
com vasilhames e grãos,
clavas com pedaços de
cabo
de
vassoura,
tambores com potes e
caixas diversos, dentre
outros).

• Escutar os sons de
brinquedos e objetos
que emitem sons
variados.

• Explorar sonoridades
de instrumentos musicais
convencionais, tais como:
tambores, sinos, xilofones,
teclados,
coquinhos,
triângulos,
pauzinhos
(clavas), brinquedos e
objetos que emitam sons
variados.
• Desenvolver noções de
som e silêncio utilizando a
pesquisa
sonora
com
instrumentos
musicais
convencionais e objetos
sonoros.
• Cantar
músicas
explorando a intensidade
do som (forte/fraco) e
perceber a intensidade por
meio da vibração, tateando
caixas de som durante a
execução de músicas.

• Ouvir
músicas
cantadas intercaladas
de canto e momentos
de silêncio.
• Ouvir
músicas
cantadas
com
variações
da
intensidade do som
(forte/fraco)
e
perceber a intensidade
por meio da vibração,
tateando caixas de
som
durante
a
execução de músicas.

música
e
da
palavra,
utilizando sons corporais e
objetos do cotidiano para a
marcação do tempo forte ao
escutar e cantar cantigas e
músicas
diversas,
ao
participar de jogos musicais
corporais e de brincadeiras
cantadas.
• Confeccionar
instrumentos
e
objetos
sonoros
com
materiais
reaproveitáveis, utilizando-os
para acompanhar músicas
cantadas
e
pequenas
composições
autorais
individuais
ou
coletivas
(chocalhos com vasilhames,
grãos e miçangas, clavas com
pedaços de cabo de vassoura,
tambores com potes e caixas
diversos, dentre outros).
• Organizar a pulsação
rítmica para acompanhar
músicas cantadas, utilizando
instrumentos
musicais
convencionais
ou
instrumentos confeccionados
com
materiais
reaproveitáveis.
• Cantar intercalando som e
silêncio,
utilizando
instrumentos
e
objetos
sonoros
para
acompanhamento.
• Cantar
músicas
e
acompanhá-las
com
instrumentos convencionais
ou
confeccionados com
materiais
diversos,
explorando a intensidade do
som (forte/fraco), e amplificar
a intensidade das músicas
cantadas e tocadas por meio
de microfones e comparar sua
vibração, tateando caixas de
som durante a execução.
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BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)
• Ouvir
músicas
cantadas
com
variações da altura do
som (agudo/grave).

CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Cantar
músicas
explorando a altura dos
sons (agudo/grave).

• Ouvir
músicas
usando
livremente
materiais de registro
(tinta, giz colorido,
dentre outros).
• Participar
de
atividades
com
músicas usadas como
fundo para realização
de trabalho corporal
livre.
• Ouvir gravações de
seus próprios sons
corporais (balbucios,
estalos de língua,
bocejos, vibrações e
articulações
labiais,
primeiras
palavras,
dentre outros).

• Expressar graficamente
diversos sons, utilizando
registro espontâneo por
meio de grafismo, colagem,
pintura, dentre outros.
• Participar de atividades
com músicas usadas como
fundo para a formação de
repertório de memória e
realização de trabalho
corporal livre.
• Gravar em celular, ouvir
e apreciar suas produções
musicais individuais e
coletivas, nos diversos
espaços e momentos da
instituição
educacional,
incluindo os festejos.

• Manusear algodão,
esponjas, brinquedos,
dentre
outros
materiais, para sentir
as diferentes texturas.

• Explorar e manipular
materiais tridimensionais
com diversas superfícies,
planos, formas, volumes e
objetos (areia molhada,
argila, massa de modelar)
para sentir as diferentes
texturas e perceber suas
formas.
• Expressar-se
livremente por meio de
desenho, pintura, colagem,
modelagens,
recortes,
manipulação de papéis
utilizando
diversos
materiais (lápis; gizão de
cera; papéis de tamanhos,
cores, texturas e formatos
variados; colas líquidas e
em bastão; tintas variadas,

• Experienciar
livremente o contato
com materiais diversos
(gizão de cera; papéis
de tamanhos, cores,
texturas e formatos
variados;
tintas
variadas; materiais de
pintura;
esponjas;
entre outros).

Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Cantar
músicas
acompanhadas
de
instrumentos
musicais
convencionais
ou
confeccionados, explorando a
altura
dos
sons
(agudo/médio/grave).
• Criar
e
decodificar
registros sonoros utilizando
seu próprio código de
diferentes formas como o
grafismo, pinturas e colagens.
• Participar de atividades
com músicas usadas como
fundo para a formação de
repertório de memória e
realização
de
trabalho
corporal livre e direcionado.
• Gravar em celular e ouvir
suas produções musicais
individuais
e
coletivas,
identificando elementos tais
como: objetos e instrumentos
utilizados,
quem
está
cantando em tal ou qual
período da música, qual som
se apresenta mais forte e mais
fraco na música.
• Explorar e manipular
materiais tridimensionais com
diversas superfícies, planos,
formas, volumes e objetos
(areia molhada, argila, massa
de modelar, dentre outros),
modelando suas formas e
texturas para criar obra
artística.
• Criar
livremente
utilizando diversos materiais
(lápis; gizão de cera; canetas
grandes; papéis de tamanhos,
cores, texturas e formatos
variados; colas líquidas e em
bastão; tintas variadas, de
pintura a dedo, com pincéis
grandes, grossos e finos;
entre outros), expressando
sua arte por meio de desenho,
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• Observar imagens
por
meio
de
fotografias, pinturas e
objetos.

BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)
• Observar figuras
humanas, de animais e
de objetos livremente.

• Observar figuras
humanas, de animais e
de objetos, atribuindolhes nomes.

• Desenhar
livremente.
• Expressar
seus
próprios traços usando
diferentes materiais
(tinta, areia, dentre
outros).

• Manusear livros de
diferentes tamanhos e
materiais (tecido, EVA,
plástico e/ou papel).
• Manusear obras de
Arte (esculturas)

de pintura a dedo, com
pincéis grandes; entre
outros).
• Observar
diversas
imagens/cenas/obras por
meio
de
fotografias,
pinturas,
objetos,
esculturas,
cenas
cotidianas, gravuras e obras
de artistas.
CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Criar livremente figuras
humanas, de animais e de
objetos por meio de
desenhos,
pinturas,
colagens e modelagens.
• Observar
figuras
humanas, de animais e
objetos, para perceber
forma
e
volume
exercitando a percepção
visual, raciocínio, atenção e
imaginação.
• Desenhar descrevendo
histórias,
lugares
e
acontecimentos narrados.
• Desenhar
com
interferência gráfica de
imagens, usando papéis de
formatos e tamanhos
diferentes, vazados ou não,
ou formas geométricas que
servirão de suporte para o
desenho.
• Pesquisar e colecionar
(com
a
família/responsáveis)
imagens narrativas para
confecção de álbuns de
história de vida.
• Emitir opiniões em
relação a obras de Arte.

pintura, colagem, escultura,
modelagens.
• Observar e reconhecer
diversas
imagens/cenas/obras
por
meio de fotografias, pinturas,
objetos, esculturas, cenas
cotidianas, gravuras e obras
de artistas.
Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Criar livremente figuras
humanas, de animais, de
objetos e de cenas por meio
de
desenhos,
pinturas,
colagens e modelagens,
contextualizando-as
intencionalmente.
• Desenhar
observando
modelo real de pessoas,
animais e objetos para
perceber forma, volume e luz,
exercitando a percepção
visual, raciocínio, atenção,
interpretação e imaginação
• Desenhar
e
criar
narrativas
de
histórias,
lugares e acontecimentos.
• Desenhar
com
interferência
gráfica
de
imagens – personagens de
tirinhas, fotografias, imagens
de
revistas
e
formas
geométricas –, usando papéis
de formatos e tamanhos
diferentes, vazados ou não,
que servirão de suporte para
o desenho.
• Pesquisar e colecionar
(com a família/responsáveis)
imagens
narrativas
e
experimentos científicos para
confecção
de
álbuns
temáticos.
• . Emitir opiniões e
sentimentos em relação a
diversas obras de Arte.
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• Imaginar em que
um objeto poderia
transformar-se.

• Desenvolver
os
sentidos, a percepção e a
imaginação por meio da
apreciação artística.

• Olhar
imagens
dispostas em variados
suportes (fotografias,
pinturas e objetos).

• Descrever
imagens
dispostas em variados
suportes
(fotografias,
pinturas,
objetos,
esculturas,
cenas
cotidianas, gravuras e obras
de artistas).
• Ativar a imagem mental
de objetos e imagens reais,
por meio da observação,
memória e imaginação.

• Observar diversas
imagens em jogos de
escondeesconde.

BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)
• Imitar gestos, sons
e
movimentos
corporais de outras
crianças, adultos e
animais.
• Observar
dramatizações
de
histórias,
apresentações e jogos
teatrais.

CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Imitar gestos, sons e
movimentos corporais de
outras crianças, adultos e
animais, em brincadeiras,
contação de histórias e
dramatizações.
• Apreciar dramatizações
de histórias, apresentações
e
jogos
teatrais,
observando sua temática.

• Experienciar
diferentes sentimentos
em brincadeiras de
esconder e mostrar o
rosto e objetos.

• Experimentar
intencionalmente
a
expressividade
(triste,
alegre,
bravo)
em
brincadeiras teatrais.

• Participar
de
brincadeiras de faz de
conta.
• Experienciar
elementos visuais e
sonoros
de
representação teatral.

• Criar situações cênicas
em jogos de faz de conta.
• Conhecer
gradativamente
os
elementos
visuais
e
sonoros da representação
teatral: personagens, texto,

• Desenvolver
a
sensibilidade, sentimentos e
imaginação por meio da
apreciação e da produção
artística.
• Descrever e interpretar
imagens
dispostas
em
variados
suportes
(fotografias,
pinturas,
objetos, esculturas, cenas
cotidianas, gravuras e obras
de artistas).
• Desenhar de maneira a
ativar a imagem mental de
objetos e imagens reais,
desenvolvendo
memória,
observação e imaginação.
Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Imitar e criar gestos, sons
e movimentos corporais de
outras crianças, adultos e
animais em brincadeiras,
contação de histórias e
dramatizações.
• Ampliar
progressivamente
as
possibilidades de apreciação
de dramatizações, criação de
histórias, apresentações e
jogos teatrais, observando
suas temáticas.
• Experimentar
intencionalmente
a
expressividade (triste, alegre,
bravo), por meio de jogos e
brincadeiras
teatrais,
utilizando
bonecos
e
máscaras.
• Criar
e
improvisar
situações cênicas em jogos de
faz de conta.
• Conhecer
e
utilizar
gradativamente os elementos
visuais
e
sonoros
da
representação
teatral:
personagens,
texto,
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• Observar fantasias
utilizadas
em
brincadeiras de faz de
conta.
• Vivenciar situações
de plateia por meio de
apresentações
teatrais.
• Assistir teatro de
sombras, pantomima,
fantoches, bonecos,
máscaras, entre outras
possibilidades.
• Vivenciar
movimentos corporais
por meio de vários
tipos de sons e
músicas.

BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)
• Observar partes de
seu corpo.
• Experienciar
brincadeiras dançadas
como as cirandas e
rodas.
• Brincar
com
diferentes brinquedos
de
materiais
alternativos.
• Participar
de
brincadeiras de faz de
conta,
observando
diferenças
entre
animais e personagens
humanos.

caracterização, cenário e
sonoplastia.
• Participar
da
elaboração de cenários,
figurino e maquiagem em
situações de dramatização
de histórias conhecidas ou
inventadas pelo grupo.
• Vivenciar
situações
como plateia e artista por
meio de jogos teatrais e faz
de conta.
• Participar de jogos
teatrais com sombras,
pantomima,
fantoches,
bonecos, máscaras, entre
outras possibilidades.
• Experimentar
e
vivenciar
movimentos
corporais por meio de
vários tipos de sons e
músicas de diversos estilos
e culturas.
CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Observar
as
características
corporais
individuais, destacando a
forma, o volume e o peso.
• Vivenciar brincadeiras
dançadas como as cirandas,
rodas
e
outras
possibilidades da cultura
popular.
• Interagir com crianças
de
diferentes
idades,
utilizando brinquedos de
materiais alternativos.
• Participar e interagir
em brincadeiras de faz de
conta, de modo a vivenciar
diferentes papéis sociais.

caracterização, cenário e
sonoplastia.
• Participar da elaboração
de roteiros cênicos, cenários,
figurino e maquiagem em
situações de dramatização de
histórias
conhecidas
ou
inventadas pelo grupo.
• Ampliar a noção de
plateia e artista por meio de
vivências em jogos teatrais e
faz de conta.
• Participar e criar jogos
teatrais
com
sombras,
pantomima,
fantoches,
bonecos, máscaras, entre
outras possibilidades.
• Explorar, vivenciar e
organizar
movimentos
corporais por meio de vários
tipos de sons e músicas de
diversos estilos e culturas.

Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Observar e descrever as
características
corporais
individuais: a forma, o volume
e o peso.
• Vivenciar e protagonizar
brincadeiras dançadas como
as cirandas, rodas e outras
possibilidades da cultura
popular.
• Confeccionar brinquedos
com materiais alternativos.
• Reconhecer
as
características dos diferentes
papéis sociais e realizar
brincadeiras de faz de conta.
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA
OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – CUIDAR E EDUCAR / BRINCAR E INTERAGIR
CAMPO DE EXPERIÊNCIA – TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
1º CICLO
BEBÊS
CRIANÇAS BEM PEQUENAS
Crianças pequenas
(0 A 1 ano e 6 meses)
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
meses)
• Reconhecer
• Dialogar com crianças
• • Expressar ideias, desejos
quando é chamado por
de diferentes idades e
e sentimentos sobre suas
seu nome e reconhecer
adultos, expressando seus
vivências, por meio da
os nomes das pessoas
desejos,
necessidades,
linguagem oral e escrita
com quem convive.
sentimentos e opiniões.
(escrita espontânea), de
fotos, desenhos e outras
formas de expressão.
• Demonstrar
• Identificar
e
criar
• Inventar
brincadeiras
interesse ao ouvir a
diferentes
sons
e
cantadas, poemas e canções,
leitura de poemas e
reconhecer
rimas
e
criando rimas, aliterações e
apresentação
de
aliterações em cantigas de
ritmos.
músicas.
roda e textos poéticos.
• Demonstrar
• Demonstrar interesse e
• Escolher e folhear livros,
interesse ao ouvir
atenção ao ouvir a leitura
procurando se orientar por
histórias lidas ou
de histórias e outros textos,
temas
e
ilustrações,
contadas, observando
diferenciando escrita de
acompanhando a narrativa
ilustrações
e
os
ilustrações, com orientação
movimentos de leitura
do adulto-leitor, a direção
do adulto-leitor (modo
da leitura (de cima para
de segurar o livro e de
baixo, da esquerda para a
virar as páginas).
direita)
• Reconhecer
• Formular e responder
• Recontar
histórias
elementos
das
perguntas sobre fatos da
ouvidas
e
planejar
ilustrações
de
história
narrada,
coletivamente roteiros de
histórias, apontandoidentificando
cenários,
encenações, definindo os
os, a pedido do adultopersonagens e principais
contextos e os personagens, a
leitor.
acontecimentos.
estrutura da história.
• Imitar as variações
• Relatar experiências e
• Recontar
histórias
de entonação e gestos
fatos acontecidos, histórias
ouvidas para produção de
realizados
pelos
ouvidas, filmes ou peças
reconto escrito, tendo o
adultos, ao ler histórias
teatrais assistidos etc.
professor como escriba.
e ao cantar.
• Comunicar-se com
• Criar e contar histórias
• Produzir suas próprias
outras pessoas usando
oralmente, com base em
histórias orais e escritas
movimentos, gestos,
imagens
ou
temas
(escrita espontânea), em
balbucios, fala e outras
sugeridos.
situações com função social
formas de expressão.
significativa.
• Conhecer
e
• Manusear diferentes
• Levantar hipóteses sobre
manipular materiais
portadores
textuais,
gêneros textuais veiculados
impressos
e
demostrando reconhecer
em portadores diversos,
audiovisuais
em
seus usos sociais.
recorrendo a estratégias de
diferentes
observação e leitura.

87

portadores
(livro,
revista, gibi, jornal,
cartaz, CD, tablet
etc.).
BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)
• Participar
de
situações de escuta
de
textos
em
diferentes gêneros
textuais
(poemas,
fábulas,
contos,
receitas, quadrinhos,
anúncios etc.)
• Conhecer
e
manipular diferentes
instrumentos
e
suportes de escrita
para
desenhar,
pintar,
rabiscar,
desenvolvendo seu
aspecto
sensorialtátil.
• Vivenciar
diferentes formas de
expressão para se
comunicar (sorriso,
choro, beijo, balanço
da cabeça negativa
ou afirmativa etc.).
• Observar
imagens e gestos que
representam ideias.
• Imitar sons
palavras ouvidas.

e

• Perceber que o
som produzido por
seu corpo é uma
maneira
de
comunicação,
iniciando a emissão
de vocalizações.

CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Manipular textos e
participar de situações de
escuta para ampliar seu
contato com diferentes
gêneros
textuais
(parlendas,
poesia,
telefonemas,
histórias,
tirinhas,
cartazes,
cardápios, notícias etc.).
• Manusear, de diversas
maneiras
diferentes,
instrumentos e suportes
para desenhar, pintar,
rabiscar e traçar escrita
espontânea,
desenvolvendo seu aspecto
sensorial-tátil.
• • Perceber e utilizar
diferentes
formas
de
expressão
para
se
comunicar (sorriso, choro,
beijo, balanço da cabeça
negativa ou afirmativa
etc.).
• Perceber as imagens e
gestos que representam
ideias a fim de relacioná-los
à sua vivência
• Reconhecer e imitar
diferentes sons e palavras
ouvidas.
• Perceber que o som
produzido por seu corpo é
uma
maneira
de
comunicação,
desenvolvendo
a
capacidade
de
diferenciação
da
fala
humana.

CRIANÇAS PEQUENAS
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Selecionar textos de
gêneros conhecidos para a
leitura de um adulto e/ou
para sua própria leitura
(partindo de seu repertório
sobre esses textos, como a
recuperação pela memória,
pela leitura das ilustrações
etc.).
• • Levantar hipóteses em
relação à linguagem escrita,
realizando registros de letras
por
meio
de
escrita
espontânea.

• Reconhecer e utilizar
diferentes
formas
de
expressão para se comunicar
(sorriso, choro, beijo, balanço
da cabeça negativa ou
afirmativa etc.).
• Expressar-se
usando
imagens
e
gestos,
representando
ideias
e
fazendo relações.
• • Expressar-se por meio
das palavras de forma clara e
organizada.
• Explorar diferentes sons
produzidos com o corpo e
reconhecê-los como forma de
comunicação
(assoviar,
estalar os dedos, bater
palmas, bater o pé etc.).
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• Escutar e tentar
imitar as palavras que
são pronunciadas.
• Expressar-se
livremente,
utilizando
vocalizações
com
seus
pares
de
diferentes idades e
com os adultos.
• Observar
as
habilidades básicas
necessárias
à
produção e emissão
correta de fonemas
em meio às práticas
comunicativas.

BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)
• Observar
situações
comunicativas.
• Vivenciar
momentos
de
conversa
com
crianças da mesma
idade, de idades
diferentes e com
adultos.
• Observar
a
narração de fatos.
• Observar
a
oralidade
como
forma de manifestar
desejos,
necessidades
e
opiniões.
• Observar
a
exposição de ideias e
fatos
com
a
orientação
de
adultos e utilização
de recursos, como

• Escutar
e
tentar
pronunciar as palavras.

• Reconhecer e valorizar o
uso adequado das palavras.

• Interagir, por meio da
oralidade, com seus pares
de diferentes idades e com
os adultos.

• Comunicar-se por meio da
linguagem oral com seus
pares e com os adultos,
expressando
clareza
de
pensamentos.

• Desenvolver,
paulatinamente,
as
habilidades
básicas
necessárias à produção e
emissão
correta
de
fonemas, expressando-se e
reproduzindo mensagens
verbais com gradativa
clareza e fluência.

• Reconhecer
as
habilidades
básicas
necessárias à produção e
emissão correta de fonemas,
expressando-se
e
reproduzindo
mensagens
verbais com gradativa clareza
e fluência.

CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Participar de situações
comunicativas,
compreendendo
a
existência de diferentes
assuntos.
• Exercitar a capacidade
de lembrar e executar
ações
em
passos
sequenciais,
seguindo
instruções verbais.

Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Transmitir avisos, recados
e outros procedimentos
correlatos.
• Demonstrar a capacidade
de lembrar e executar ações
em
passos
sequenciais,
seguindo instruções verbais.

• Participar de narração
de fatos em sequência
temporal e causal.
Expressar
oralmente
desejos,
experiências,
necessidades e opiniões.

• Narrar
fatos
em
sequência temporal e causal.

• Vivenciar exposição de
ideias e fatos com auxílio de
adultos e utilização de
recursos como ilustrações,
objetos etc.

• Expor ideias e fatos com e
sem auxílio de adultos e
utilização de recursos como
ilustrações, objetos etc.

• Reconhecer e valorizar a
oralidade como forma de
expressar
desejos,
experiências, necessidades e
opiniões
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ilustrações, objetos
etc.
• Ouvir histórias
contadas
com
objetos
diversos,
iluminação
e
sonorização.
• Vivenciar
conversas em grupos
com crianças de
diferentes
faixas
etárias e com os
adultos.
• Vivenciar
diferentes
brincadeiras
em
contextos diversos.
• Expressar-se por
meio de desenhos
(grafismos).
• Perceber
a
diferença ao ser
chamado
pelo
próprio nome em
relação ao nome dos
colegas.
BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)
• Manusear rótulos
e embalagens no
cotidiano.
• Vivenciar
situações individuais
e coletivas de leitura.
• Ter contato com
alguns dos suportes
convencionais
e
incidentais
dos
gêneros
textuais
(revista, jornal, rádio,
TV,
computador,
faixas,
muros,
paredes, janelas de
veículos etc.).

• Reconhecer
as
características de objetos,
personagens, cenas de
histórias
e
situações
cotidianas.
• Participar de conversas
em grupos, apoiando-se na
fala complementar de seus
pares de diferentes idades
e dos adultos

• Descrever
as
características de objetos,
personagens,
cenas
de
histórias
e
situações
cotidianas.
• Participar de conversas
em grupos, apoiando-se não
apenas na fala complementar
do adulto, mas também em
sua memória

Desenvolver
a
autoexpressão
nas
brincadeiras de faz de
conta, lançando mão da
imaginação e memória
• Reconhecer o próprio
desenho e o desenho dos
colegas.
• Reconhecer o próprio
nome e o nome dos
colegas.

• Criar e reconhecer a
autoexpressão
nas
brincadeiras de faz de conta,
lançando mão da imaginação
e memória.
• Explicar
o
próprio
desenho e tentar fazer o
mesmo com o dos colegas.
• Reconhecer e identificar,
de diversas formas, o próprio
nome e o nome dos colegas.

CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Manusear rótulos e
embalagens no cotidiano, a
fim de perceber suas
funções e diferenças.
• Participar em situações
individuais e coletivas de
leitura, como forma de
vivência estética.
• Explorar os suportes
convencionais e incidentais
dos
gêneros
textuais
(revista, jornal, outdoor,
quadro de avisos, rádio, TV,
computador, faixas, muros,
paredes,
janelas
de
veículos, ambiente virtual –
computador,
tablet,
celular, etc.

Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• • Identificar e reconhecer
rótulos e embalagens no
cotidiano, a fim de perceber
suas funções e diferenças.
• • Demonstrar interesse
em situações individuais e
coletivas de leitura, como
forma de vivência estética.
• Reconhecer os suportes
convencionais e incidentais
dos gêneros textuais (revista,
jornal, outdoor, quadro de
avisos,
rádio,
TV,
computador, faixas, muros,
paredes, janelas de veículos,
ambiente
virtual
–
computador, tablet, celular
etc.).
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• Vivenciar
brincadeiras
de
diferentes culturas.

Vivenciar
e
respeitar
brincadeiras de diferentes
culturas.

• Acompanhar
leituras por meio de
ilustrações.
• Vivenciar
o
contato
com
diferentes tipos de
livros.
• Manusear
diferentes suportes
literários com a
finalidade
de
observar as formas,
texturas, cores e
ilustrações.
• Experimentar
tentativas
instantâneas
de
representar,
por
meio do grafismo
(desenho),
as
histórias ouvidas.
• Perceber
a
existência
da
leitura/escrita.

• Participar de leituras
por meio de gravuras,
imagens etc.
• Compreender
que
livros e outros impressos
têm autor, ilustrador e
capa.
Vivenciar procedimentos
de leitura de textos
literários e não literários,
apoiando-se em modelos
de outras pessoas, mesmo
não lendo de forma
convencional.
Representar, por meio do
grafismo (desenho) as
histórias ouvidas.

• Ouvir e perceber
o ritmo e a entonação
por meio de leitura
de textos realizada
pelo adulto para
melhor compreensão
dos sentidos.
BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)
• Perceber
a
existência de meios
de
comunicação
entre humanos.
• Perceber
que
existem diferentes

• Perceber
a
leitura/escrita como uma
prática para mudança d
eação
(placas
de
sinalização,
avisos,
instruções, cartazes de rua
etc.).
• Perceber e imitar o
ritmo e a entonação da
leitura de textos (palavras e
frases)
realizada
pelo
adulto
para
melhor
compreensão dos sentidos.

CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Reconhecer
a
importância dos meios de
comunicação
entre
humanos no decorrer da
história.
• Identificar e utilizar
diferentes possibilidades

• • Vivenciar, respeitar e
conhecer a história de
brincadeiras de diferentes
culturas.
• Realizar leituras por meio
de gravuras, imagens etc.
• Compartilhar
informações de que livros e
outros impressos têm autor,
ilustrador e capa.
• Realizar procedimentos
de leitura, de textos literários
e não literários, apoiando-se
em modelos de outras
pessoas, mesmo não lendo de
forma convencional.
• Recriar, de forma gráfica
(desenho
ou
escrita
espontânea), as histórias
ouvidas.

• Reconhecer e valorizar a
leitura/escrita como uma
prática para mudança de ação
(placas de sinalização, avisos,
instruções, cartazes de rua
etc.).
• Perceber a importância
do ritmo e da entonação da
leitura de textos (palavras e
frases) realizada pelo adulto
para melhor compreensão
dos sentidos.

Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Reconhecer a evolução dos
meios de comunicação entre
humanos no decorrer da
história.
• Reconhecer a evolução
dos meios de comunicação
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formas
de
se
comunicar (fala oral,
gestual, movimentos
e
expressões
corporais).
• Ouvir canções e
histórias
de
diferentes culturas.
• Ouvir a recitação de
parlendas, adivinhas,
canções, poemas e
trava-línguas
• Expressar-se por
meio de desenhos
(grafismos).
•
Manusear
diferentes materiais
para a realização de
pinturas
(papel
pardo,
pisos,
paredes,
guache,
gizão de cera, caco de
telha, carvão, giz,
pincel etc.).
• Ter contato com
letras, números e
desenhos,
entre
outros sinais gráficos.
• Vivenciar diferentes
posições espaciais e
corporais (sentado,
em pé, deitado de
bruços, entre outras)
para desenhar.
• Realizar produções
de
rabiscos
e
garatujas.

• Perceber
que
possui um nome,
entendendo
sua
utilidade
como
elemento
de
identificação pessoal.

de comunicação com os
outros (fala oral, gestual,
escrita, movimentos e
expressões corporais, por
meio de instrumentos –
meios de comunicação).
• Ouvir e respeitar canções
e histórias de diferentes
culturas.
• Participar da recitação de
parlendas,
adivinhas,
canções, poemas e travalínguas.
• Registrar ideias e
sentimentos por meio do
desenho,
comunicando
experiências de lugares,
pessoas e objetos.
• Experimentar
diferentes materiais para a
realização de pinturas
(papel
pardo,
pisos,
paredes, guache, gizão de
cera, caco de telha, carvão,
giz, pincel etc.).

entre humanos no decorrer
da história, experimentando
particularmente as novas
tecnologias

• Diferenciar letras de
números e desenhos, entre
outros sinais gráficos.

• Reconhecer e diferenciar
letras, números, desenhos e
outros sinais gráficos.

• Experimentar
diferentes
posições
espaciais
e
corporais
(sentado, em pé, deitado
de bruços, entre outras)
para desenhar.
• Perceber, de forma
gradativa, a ideia de
representação por meio da
produção de rabiscos e
garatujas na realização de
tentativas de escritas não
convencionais.
• Perceber a importância
do nome, entendendo sua
utilidade como elemento
de identificação pessoal.

• Reconhecer
diferentes
possibilidades de posições
espacial e corporal (sentado,
em pé, deitado de bruços,
entre outras) para desenhar.

• Vivenciar, respeitar e
conhecer a cultura de
diferentes povos.
• Recitar
parlendas,
adivinhas, canções, poemas e
trava-línguas.
• Expressar
ideias
e
sentimentos por meio do
desenho,
comunicando
experiências de lugares,
pessoas e objetos.
• Reconhecer as diferentes
possibilidades de escolha de
materiais para a realização de
pinturas
(papel,
pisos,
paredes, guache, gizão de
cera, giz, pincel etc.)

• Desenvolver, de forma
gradativa,
a
ideia
de
representação por meio da
produção de rabiscos e
garatujas na realização de
tentativas de escritas não
convencionais.
• Escrever o próprio nome e
reconhecer a sua importância
e sua utilidade como
elemento de identificação
pessoal.
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BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)
• Observar
a
escrita do próprio
nome.
• Observar e brincar com
o alfabeto

• Desenvolver a oralidade

• Explorar
diferentes materiais
que riscam (giz de
cera, tinta guache,
cola
colorida,
carvão), percebendo
como
elementos
culturais (processo
do grafismo).
• Experimentar a
expressão gráfica por
meio da escrita
espontânea, visando
ao desenvolvimento
de
movimentos
manuais.

CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Reconhecer as letras
que compõem o próprio
nome
em
diferentes
situações.
• Identificar, de forma
paulatina, o alfabeto,
principalmente
quando
associado a um nome
familiar.
• Perceber a relação
entre grafema/fonema do
próprio nome e de palavras
de uso cotidiano.
• Experimentar
diferentes materiais que
riscam (giz de cera, tinta
guache, cola colorida,
carvão) para expressar
sentimentos e ideias que
são elementos culturais
(processo do grafismo).
• Experimentar
a
expressão gráfica por meio
da escrita espontânea,
visando
ao
desenvolvimento
de
movimentos manuais, na
perspectiva do aprendizado
futuro da escrita.
• Manusear letras de
diferentes cores e texturas,
tamanhos e formatos.

• Observar
e
manusear letras de
diferentes cores e
texturas, tamanhos e
formatos.
• Vivenciar
•
Manusear letras de
brincadeiras
diferentes cores e texturas,
relacionadas à fala do tamanhos e formatos.
próprio nome.
• Aprender,
paulatinamente, as
regras sociais por
meio da fala e da
brincadeira.

• Experimentar jogos que
relacionam a fala com a
escrita por meio da dança,
do teatro, da música, da
matemática.

Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Identificar e registrar as
letras que compõem o
próprio nome em diferentes
situações.
• Registrar,
de
forma
paulatina,
o
alfabeto,
principalmente
quando
associado a um nome
familiar.
• • Estabelecer a relação
entre grafema/fonema do
próprio nome e de palavras
de uso cotidiano.
• Reconhecer e utilizar
diferentes materiais que
riscam (giz de cera, tinta
guache, cola colorida, carvão)
para expressar sentimentos,
ideias, com a compreensão
que são elementos culturais
(processo do grafismo).
• Desenvolver maior controle
da expressão gráfica por meio
da
escrita
espontânea,
visando ao desenvolvimento
de movimentos manuais, na
perspectiva do aprendizado
futuro da escrita
• Perceber a importância da
utilização das letras do
alfabeto para a escrita de
palavras.
• Participar da criação de
diversos jogos que relacionam
a fala com a escrita, por meio
da dança, do teatro, da
música, da matemática.
• Compreender as regras
sociais por meio da fala e da
brincadeira,
elaborando
novos comportamentos.
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Conhecer as regras
sociais de diferentes
povos.

Imitar e compreender as
regras sociais por meio da
fala e da brincadeira

• Compreender que as
regras sociais de diferentes
povos fazem parte de sua
identidade e história e que
precisam ser respeitadas

• Conhecer e respeitar as
regras sociais de diferentes
povos.

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA
OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – CUIDAR E EDUCAR / BRINCAR E INTERAGIR
CAMPO DE EXPERIÊNCIA – ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
1º CICLO
BEBÊS
CRIANÇAS BEM PEQUENAS
Crianças pequenas
(0 A 1 ano e 6 meses)
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
meses)
• Explorar
e
• Explorar e descrever
• Estabelecer relações de
descobrir
as
semelhanças e diferenças
comparação entre objetos,
propriedades
de
entre as propriedades dos
observando
suas
objetos (odor, cor,
objetos (odor, cor, textura,
propriedades.
textura, temperatura,
temperatura, tamanho).
tamanho).
• Explorar relações de
• Observar, relatar e
• Observar e descrever
causa
e
efeito
descrever incidentes do
mudanças em diferentes
(transbordar,
tingir,
cotidiano e fenômenos
materiais, resultantes de
misturar, mover e
naturais (luz solar, vento,
ações sobre eles, em
remover
etc.)
na
chuva etc.).
experimentos
envolvendo
interação com o mundo
fenômenos
naturais
e
físico.
artificiais.
• Explorar
o
• Identificar situações de
• Compartilhar com outras
ambiente pela ação e
cuidado de plantas e
crianças situações de cuidado
observação,
animais nos espaços da
de plantas e animais nos
manipulando,
instituição e fora dela.
espaços da instituição e fora
experimentando
e
dela.
fazendo descobertas.
• Manipular
e • Arrumar o espaço por meio
• Identificar
relações
experimentar o espaço de
experiências
de
espaciais (dentro e fora, em
por
meio
de deslocamento de si e dos
cima, embaixo, acima, abaixo,
experiências
de objetos.
do lado).
deslocamento de si e
dos objetos.
• Manipular
• Classificar
objetos,
• Classificar e seriar objetos
materiais diversos e
considerando
e figuras de acordo com suas
variados para comparar
determinado
atributo
semelhanças e diferenças.
as
diferenças
e
(tamanho, peso, cor,
forma etc.)
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semelhanças
entre
eles.
• Observar
a
utilização de conceitos
básicos de tempo
(agora, antes, durante,
depois, ontem, hoje,
amanhã, lento, rápido,
depressa, devagar).
• Participar de atividades
de contagem oral em
situações
diversas
(canções,
histórias,
brincadeiras).
• Perceber quantidades
distintas em relação aos
brinquedos, livros, entre
outros materiais.

BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)

• Utilizar
conceitos
básicos de tempo (agora,
antes, durante, depois,
ontem, hoje, amanhã,
lento, rápido, depressa,
devagar).

• Relatar fatos a partir da
utilização
de
conceitos
básicos de tempo (agora,
antes,
durante,
depois,
ontem, hoje, amanhã, lento,
rápido, depressa, devagar).

• Contar
oralmente
objetos, pessoas, livros
etc.,
em
contextos
diversos.

• Relacionar números às
suas respectivas quantidades
e identificar o antecessor e
sucessor

• Acompanhar o registro
de números: quantidade
de crianças (presentes e
ausentes) e a quantidade
de objetos da mesma
natureza (bonecas, bolas
etc.).

• Perceber cores nos
ambientes,
na
natureza,
em
brinquedos e objetos.

CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Realizar seriação de
objetos, posicionando-os
do menor para o maior, do
mais alto para o mais
baixo, do mais largo para o
menos largo e vice-versa.
• Manipular e identificar
formas geométricas no
cotidiano, por meio de
observação e manipulação
de objetos, livros e
elementos da natureza.
• Identificar e nomear
cores nos ambientes, na
natureza, em brinquedos e
objetos.

• Perceber objetos e
situações
que
comportem
comparações entre os

• Desenvolver,
de
maneira lúdica, noções
matemáticas
de
alto/baixo,

• Observar atividades
de
seriação
com
brinquedos
de
tamanhos diferentes.
• Manipular formas
geométricas
em
brinquedos, objetos e
livros.

• Acompanhar o registro
de números em situações do
cotidiano: a quantidade de
crianças
(presentes
e
ausentes) e a quantidade de
objetos da mesma natureza
(bonecas, bolas etc.).
Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Organizar objetos por
critérios de semelhanças e
diferenças,
agrupando-os
numa
categoria
(classificação).
• Identificar
formas
geométricas em apreciação
de obras de arte, desenhos,
pinturas, colagens etc
• Realizar
experimentos
para produzir novas cores,
misturando
materiais
diversos: tinta, massinha de
modelar, anilina, dentre
outros, e relacionar cores nos
objetos e nos elementos da
natureza.
• Desenvolver, de maneira
lúdica, noções matemáticas
de
mais/menos,
começo/meio/fim,
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atributos
grande/pequeno,
cheio/vazio,
dentro/fora,
igual/diferente,
aberto/fechado,
cima/embaixo.

em

• Deslocar-se
no
espaço, atendendo a
direcionamentos:
perto/longe,
para
frente/para trás, do
lado
da
cadeira,
embaixo da mesa, em
cima da almofada etc.
• Ouvir histórias em
que haja a presença do
uso do dinheiro.

• Participar
de
atividades lúdicas de
colecionar objetos e
materiais diversos.

• Perceber
a
passagem do tempo,
com
enfoque
nas
marcações dia/noite;
ontem/hoje/amanhã,
envolvendo a utilização
de calendário e relógio.

BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)

comprido/curto,
maior/menor,
muito/pouco, grosso/fino,
largo/estreito,
pesado/leve, longe/perto,
quente/frio,
rápido/devagar, dia/noite
• Identificar e reproduzir
trajetos
com
dados
predeterminados,
por
meio de brincadeiras e
jogos.

• Compreender a função
social do dinheiro, de
forma lúdica, em situações
de vivência e manipulação
(dinheiro de brinquedo)
para a descoberta de que
as cédulas e moedas têm
valores e que são utilizadas
na aquisição de produtos e
serviços.
• Comparar coleções de
objetos,
identificando
relações de igualdade e
diferença
(mais
que,
menos que, maior que,
menor que, igual a).

• Identificar e marcar a
passagem do tempo,
destacando
datas
importantes e eventos
(aniversários,
festas,
passeios, estações do ano
etc.)
por
meio
de
calendário e relógio.

CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Participar
de
• Realizar estimativas de
atividades lúdicas de
medições: comprimento,
medidas:
volume, capacidade.

antes/agora/depois,
cedo/tarde,
ontem/hoje/amanhã,
direita/esquerda,
primeiro/entre/último, para
frente/para trás/para o lado,
para
a
direita/para a
esquerda, para cima/para
baixo
• Utilizar
desenhos,
imagens e mapas simples para
localizar objetos e pessoas.

• Conhecer a história do
dinheiro, como evoluiu do
escambo, passando pelas
moedas de metal, notas de
papel, cartões de polietileno
(plástico),
chegando
às
moedas atuais

• Construir
coleções
maiores utilizando o processo
de inclusão (Exemplo: juntar a
coleção de bananas e a
coleção de morangos na
coleção de frutas; a coleção
de bonecas e a coleção de
bolas
na
coleção
de
brinquedos).
• Conhecer os diversos
mecanismos que os seres
humanos empregaram para
marcar o tempo: relógio de
sol, de areia, de água, de
bolso, de pêndulo, atômico,
analógico e digital.

Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Realizar
medições
e
comparações de diversos
objetos, espaços e pessoas,
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comprimento, volume,
capacidade.
•
Participar
de
atividades lúdicas com
massinha de modelar e
água, explorando a
conservação
de
quantidade.
• Perceber
a
existência de números.
• Utilizar linguagem
corporal
para
comunicar
ideias
matemáticas.
• Experimentar
estratégias
pessoais
para resolução de
situações-problema e
estimular o raciocínio
lógico.
• Perceber
a
existência de números
e manipular números
com diversos materiais
(madeira, EVA etc.)
• Perceber
a
existência de listas,
tabelas e gráficos
(pictóricos e corporais).

• Explorar os espaços
da
instituição
de
Educação Infantil.
• Observar
a
existência de espaços
sociais
públicos
e
espaços privados.
• Observar,
em
gravuras e vídeos,
realidades geográficas
urbanas e rurais.

• Realizar experimentos
de
conservação
de
quantidade.

• Identificar e nomear os
números, diferenciando-os
de outras marcas gráficas.
• Utilizar linguagem oral
e pictórica para comunicar
ideias matemáticas.
• Desenvolver estratégias
pessoais para resolução de
situações-problema
e
estimular o raciocínio
lógico.
• Reconhecer a ordem
numérica e a relação entre
o número (falado e escrito)
e a quantidade que ele
representa.
• Participar
na
elaboração
de
listas,
tabelas
e
gráficos
(pictóricos e corporais),
com o registro do
professor em variados
suportes.
• Identificar, nomear e
localizar os espaços da
instituição de Educação
Infantil.
• Diferenciar
espaços
sociais públicos e privados,
conforme
suas
características e utilidades.
D
• Identificar e distinguir
realidades
geográficas
urbanas
e
rurais,
desenvolvendo o respeito
pelas diversidades.

utilizando
instrumentos
diversificados:
palmos,
palitos, folhas de papel,
metro.
• Compreender que a
quantidade não depende da
arrumação, forma ou posição
dos objetos.
• Identificar, nomear e
registrar
números
em
atividades lúdicas.
• Utilizar e compartilhar
linguagem oral e pictórica
para
comunicar
ideias
matemáticas.
• Representar
com
desenhos
estratégias
utilizadas para a resolução de
situações-problema
e
desenvolver
noções
de
operações matemáticas em
situações concretas.
• Comparar quantidades,
utilizando recursos pessoais,
como
desenho
e
correspondência (biunívoca).
• Analisar, de maneira oral,
listas, tabelas e gráficos
(pictóricos e corporais), com o
registro do professor em
variados suportes.
• Observar e explorar a
paisagem do entorno da
instituição
de
Educação
Infantil.
• Desenvolver atitudes de
manutenção dos espaços
públicos, privados, coletivos e
do meio ambiente
• Identificar componentes
que formam determinadas
paisagens do meio ambiente
(rios,
vegetações,
construções, campos, mar,
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montanhas, seres vivos),
distinguindo entre paisagens
naturais e modificadas (pela
ação humana ou pela ação da
natureza), de modo a
desenvolver atitudes de
respeito e cuidado.
BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)
• Observar
as
medidas (peso, altura
etc.), em diferentes
objetos.
• Observar objetos e
materiais utilizados em
diferentes atividades
no dia a dia.

• Participar
de
atividades de cuidados
com os objetos e
materiais
de
uso
coletivo e individual.
• Observar a relação
de causa e efeito nas
propriedades
dos
objetos (som, odor,
mudanças de forma ou
tamanho, consistência,
temperatura,
luzes
etc.)
• Ampliar
o
conhecimento
do
mundo, por meio da
observação, exploração
e
interação
com
objetos, materiais e
pessoas
do
seu
convívio.
• Observar realização
de
experimentos
científicos.

CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Expressar
medidas
(peso,
altura
etc.),
elaborando
gráficos
básicos com orientação do
professor
•
Conhecer
ações
relacionadas ao consumo
sustentável (economia de
matéria prima, água,
energia) e atitudes como
reduzir,
reciclar
e
reutilizar, desenvolvendo
práticas de cuidado com o
meio ambiente.
• Compreender
a
importância
da
conservação,
do
uso
racional
e
do
reaproveitamento
de
objetos
utilizados
individual e coletivamente.
• Levantar hipóteses a
respeito dos processos de
transformação
das
propriedades dos objetos
(som, odor, mudanças de
forma
ou
tamanho,
consistência, temperatura,
luzes etc.)
• Observar e participar de
ações
que
envolvam
separação de materiais
recicláveis e reutilizáveis.

• Participar
de
experimentos,
observações, pesquisas e

Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Comparar medidas (peso,
altura
etc.),
elaborando
gráficos básicos.
• Realizar
ações
relacionadas ao consumo
sustentável (economia de
matéria prima, água, energia)
e atitudes como reduzir,
reciclar
e
reutilizar,
desenvolvendo práticas de
cuidado
com
o
meio
ambiente.
• Compreender e incentivar
entre
seus
pares
a
conservação, o uso racional e
o
reaproveitamento
de
objetos utilizados individual e
coletivamente.
• Participar de pesquisa
sobre a ação da luz, do calor,
do som, da força e do
movimento, a exemplo do
cozimento dos alimentos e a
relação entre um impulso e o
ganho de velocidade de um
carrinho.
• Participar
de
feiras,
exposições e mostras de
trabalhos científicos, em
interface
com
outras
linguagens.

• Registrar os experimentos
realizados por meio de
desenhos.
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• Participar
colaborativamente das
atividades de higiene
pessoal.
• Perceber
as
relações
de
interdependência entre
os seres vivos.

• Perceber que cada
ser ocupa seu espaço e
tem um papel a
desempenhar
no
ecossistema.

• Perceber cuidados
básicos com os animais
e plantas.

BEBÊS
(0 A 1 ano e 6 meses)
• Participar
do
cultivo (regar) de horta,
observando
o
crescimento
das
hortaliças.
• Perceber a ação
humana
na
preservação do meio
ambiente.
• Experimentar
alimentos diversos a
fim de constituir uma
relação saudável com a
alimentação.

outros
procedimentos
científicos para ampliação
dos conhecimentos e
vocabulário.
• Identificar os materiais
utilizados
na
higiene
corporal, a fim de utilizálos gradativamente, com
autonomia.
• Observar os elementos
da natureza, tais como
água, luz, solo, ar,
identificando-os,
nomeando-os
e
relacionando-os aos seres
vivos.
• Identificar os seres vivos
a partir da observação de
suas características físicas,
tipo
de
alimentação,
habitat,
modos
de
locomoção e sua relação
com o ambiente e outros
seres vivos.
• Conhecer os ciclos de
vida de plantas, animais e
seres humanos.

CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
• Participar do plantio e
cultivo de horta ou jardim,
desenvolvendo hábitos de
cuidado
e
responsabilização com o
meio ambiente.
•
Identificar
ações
humanas que contribuem
para a preservação ou
degradação
do
meio
ambiente.
• Reconhecer diversos
tipos e origens de
alimentos,
compreendendo
a

• Realizar
sua
higiene
pessoal com autonomia

• Compreender
as
necessidades vitais dos seres
vivos,
discutindo
a
importância da preservação
de seu habitat natural para a
satisfação
de
tais
necessidades.
• Identificar alguns animais
ameaçados de extinção,
desenvolvendo pensamento
crítico sobre a caça e a criação
em cativeiro.

• Valorizar os cuidados
básicos com os animais
(higienização,
vacinação,
alimentação, carinho) e com
as plantas (cultivo de hortas,
jardins).
Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)
• Identificar as partes das
plantas: raiz, caule, folha, flor,
fruto e semente, conhecendo
a função de cada uma.
• Conhecer princípios da
“Carta
da
Terra
para
Crianças”.
• Participar de atividades de
preparação de alimentos,
aprendendo sobre higiene,
escolha e consumo de
alimentos saudáveis.
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• Observar
elementos da natureza:
sol, ar, água e solo.

• Observar
fenômenos da natureza
(chuva,
raio,
relâmpago, vento) e
experimentar
as
sensações causadas por
eles.
• Observar
ludicamente
a
existência de mapas e
globos.
• Explorar, por meio
dos
sentidos,
as
características
dos
elementos
naturais,
dos materiais e do
ambiente: quente, frio,
liso, áspero, grosso,
fino, doce, salgado,
amargo, azedo, fortes e
fracos etc.
• Ouvir
histórias
sobre Brasília e sobre o
Cerrado
• Visitar lugares de
Brasília e do Cerrado.
• Conhecer plantas e
animais do Cerrado.
• Observar
a
vegetação nativa e as
construções na cidade
ou no campo.

importância
de
uma
alimentação saudável.
• Conhecer
os
elementos da natureza
(sol, ar, água e solo), a fim
de perceber sua influência
no ambiente (chuva, seca,
frio, calor).
• Identificar fenômenos
da natureza e sua
influência
nas
ações
humanas (construção de
abrigos para proteção da
chuva, construção de pararaios, bocas de lobo)
• Explorar
maquetes,
mapas e globos.

• Identificar
alguns
elementos poluidores e os
efeitos para o meio ambiente.

• Identificar a relação entre
os fenômenos da natureza em
diferentes regiões (relevo,
águas, clima) com as formas
de vida dos grupos sociais
(alimentação, trabalho, lazer).
• Manipular e reproduzir
maquetes, mapas e globos
com materiais diversificados.

• Reconhecer, por meio
dos
sentidos,
as
características
dos
elementos naturais, dos
materiais e do ambiente:
quente, frio, liso, áspero,
grosso, fino, doce, salgado,
amargo, azedo, fortes e
fracos etc.

• Reconhecer e identificar,
por meio dos sentidos, as
características dos elementos
naturais, dos materiais e do
ambiente: quente, frio, liso,
áspero, grosso, fino, doce,
salgado, amargo, azedo,
fortes e fracos etc.

• Desenvolver
a
oralidade e a elaboração
de narrativas após leitura
de histórias sobre Brasília e
sobre o Cerrado
• Observar
as
características de Brasília e
do Cerrado.
• Conhecer e nomear
plantas e animais do
Cerrado.
• Observar a vegetação
nativa e as transformações
que ocorrem a partir de
construções na cidade ou
no campo.

• Compartilhar narrativas
após leitura de histórias sobre
Brasília e sobre o Cerrado
• Discutir questões de
sustentabilidade
que
envolvem Brasília e o Cerrado.
• Conhecer e discutir sobre
a preservação de plantas e
animais do Cerrado.
• Observar
e
discutir
questões sobre a vegetação
nativa e as transformações
que ocorrem a partir de
construções na cidade ou no
campo.
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PP
Objetivo

Implementar a gestão participativa.
Promover momentos de planejamento
durante o ano para obter maior
entrosamento e comprometimento com o
ensino;
promover encontros com diversos
professores que se disponibilizem a
ministrar palestras para as crianças e
funcionários. Promover a integração da
criança no ambiente escolar, de forma
agradável e significativa;

Ações

realizar reuniões trimestrais com o Conselho
Escolar para decidir as necessidades
imediatas de reparo no espaço físico da
creche;
envolver a comunidade para participar das
decisões;
promover encontros semestrais com a
comunidade para conhecer a rotina da
creche;
envolver a comunidade para participar das
decisões;
promover palestras bimestrais para orientar
a comunidade sobre o desenvolvimento da
criança;

Metas

realizar festas anuais envolvendo a
comunidade.
Aumentar de 50% para 80% o índice de
gestão participativa
Lista de presença das reuniões mensais;
apontar as estruturas das houve melhorias;

Indicadores

Responsáveis
Prazos

registro das decisões coletivas da creche;
lista de presença dos encontros;
ata com lista de presenças;
fotos e filmagens.
Direção, Coordenação Pedagógica e
Professores
Anual
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Recursos necessários

Ata de reunião, questionários para os pais e
funcionários, câmera fotográfica e filmadora.

Gestão Pedagógica
Abrange processos e práticas de gestão do trabalho pedagógico, orientados
diretamente para assegurar o sucesso da aprendizagem dos estudantes, em
consonância com o Projeto Pedagógico da escola.

promover o trabalho com o lúdico
envolvendo crianças e equipe escolar;

Objetivo

apresentar aos pais o Conhecimento do
Currículo;
levar ao conhecimento dos Pais as
Aprendizagens na Educação Infantil;
promover palestras, oficinas educacionais
Levar as crianças uma vez ao ano para
assistir peças infantis;
dinamizar com as crianças a utilização do
lúdico através de oficinas de brinquedos
envolvendo toda a Unidade Escolar;

Ações

promover encontros bimestrais com os
professores para estudo sobre a utilização
dos jogos para o desenvolvimento da criança;
promover encontros com a família;
reunião e entrevistas com os pais
motivacionais e disciplinar.
Foto e vídeo da ida ao teatro;
planejamento dos professores das oficinas;
ata com o registro dos encontros bimestrais;

Indicadores

participação dos pais;
é feita por participação dos pais e relatório
individual;
realizar debate e troca de experiências e
momentos de aprendizagem.
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Responsáveis
Prazos
Recursos necessários

Direção, Coordenação Pedagógica e
Professores
Anual
Ata de reunião, questionários para os pais e
funcionários, câmera fotográfica e filmadora,
transporte escolar, material pedagógico.

Gestão de Resultados Educacionais
Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais. Centra-se, sobretudo, na
análise e acompanhamento dos processos e práticas de gestão para a melhoria do
processo de ensino-aprendizagem e em decorrência de seus resultados, tendo
sempre como foco as aprendizagens.

Objetivo
Ações
Indicadores
Responsáveis

Tomar decisões visando um consenso para
uma organização.
Reunião com a família e equipe.
Realizar questionário e debate avaliativo.
Direção, Coordenação Pedagógica e
Professores

Gestão Participativa
Abrange processos e práticas que respondam ao princípio da gestão democrática do
ensino público. Envolve a atuação de órgãos colegiados – conselhos escolares, APM,
grêmios estudantis; o estabelecimento de articulações e parcerias; a utilização de
canais de comunicação com a comunidade escolar.

Objetivo

Ações
Indicadores
Responsáveis

Promover encontros dos setores
internos da instituição;
promover reuniões coletivas mensais
com os professores;
promover festas e eventos que
relacione a comunidade assistida.
Reuniões, bilhetes, informativos
Questionário.
Coordenação Administrativa, Direção
Pedagógica e Coordenação
Pedagógica.
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Gestão de Pessoas
Abrange processos e práticas de gestão, visando ao envolvimento e compromisso das
pessoas (professores e demais profissionais, pais, mães e estudantes) com o Projeto
Político Pedagógico da escola. Envolve a integração dos profissionais da escola, pais,
mães, responsáveis e estudantes; o desenvolvimento profissional contínuo; o clima
organizacional; a avaliação do desempenho; a observância dos direitos e deveres; a
valorização e o reconhecimento do trabalho escolar.

Questões individuais das crianças, nas
dificuldades de aprendizagens, conflitos
internos envolvendo a família, incluindo a
falta de afeto para a criança, a violência,
conturbações socioeconômicas, crise de
valores, influência da mídia, etc.;
Objetivo

orientar
os
pais
das
crianças
indisciplinados
acerca
de
pontos
importantes na hora de educar e dar
limites aos filhos;
planejar, organizar atividades para as
educadoras desenvolver em sala de aula.

Ações
Indicadores
Responsáveis

Intervenção
Atendimento individual; observação em
sala e estudo de caso;
realizar intervenção;
atendimento individual e observação
Direção e coordenação Pedagógica

Gestão financeira
Abrange os processos de planejamento, aplicação e prestação de contas dos recursos
públicos oriundos de diferentes fontes para garantir a implementação de políticas e
programas educacionais, de forma participativa e transparente.

Objetivo
Ações

Administrar os recursos financeiros
oriundos dos convênios firmados da
SEEDF.
Pagar todas as despesas das metas
estabelecidas no termo aditivo.
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Elaboração de prestação de contas de
acordo com a legislação específica
Coordenador Administrativo

Indicadores
Responsáveis

Gestão Administrativa
Abrange os processos de gestão de materiais, da estrutura física, do patrimônio, entre
outros.
Administrar todos os setores, zelar pelo
patrimônio, cuidar financeiro e o pessoal da
instituição.

Objetivo
Ações
Indicadores

Fiscalizar todos os setores.
Ata, check list, etc.
Direção Pedagógica, Coordenação
Administrativa e Coordenação Pedagógica

Responsáveis

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PP
Avaliação Coletiva
O acompanhamento do PP se dará em todos os momentos de planejamento das
ações pedagógicas e administrativas, de forma que no início de cada ano letivo deve
se elaborar o Plano de ação, definindo as ações a serem executadas no referido ano
letivo.
Cabe à direção pedagógica e à Coordenação Pedagógica da Escola a
responsabilidade

de

articular

e

proporcionar momentos

para

reflexão

e

implementação do PP, seja nos encontros pedagógicos com professoras, nas
atividades específicas para propiciar a participação das crianças ou nos momentos
que exigem a participação de toda a comunidade escolar.

Periodicidade
A avaliação é anual e deve acontecer no final da realização de cada ação, envolvendo
as crianças, professoras, coordenação pedagógica e direção da creche e, no início de
cada ano letivo deve acontecer uma avaliação sistemática com a participação de toda
a comunidade escolar para avaliar se os objetivos e metas definidos foram alcançados
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no ano anterior e apresentar propostas para a realimentação e execução do Projeto
Pedagógico no ano em curso.

Procedimentos e Registros
Os procedimentos adotados pela instituição é de convidar a comunidade em grupos
pequenos e em vários momentos para debates, festas, apreciação de exposições das
crianças, preenchimento de pesquisa. Em sala de aula as professoras fazem registros
em RDIA, relatório bimestral, anotações diárias.
PROJETOS ESPECÍFICOS
1.

Projeto Acolhimento e Inserção

Objetivo

Proporcionar um ambiente acolhedor,
visando o bem-estar das crianças;
desenvolver atividades que permitam
que as crianças conheçam e interajam
entre si, professores e monitores.
Familiarizar a criança ao espaço da
creche e sua rotina. Propiciar um
ambiente seguro para que a criança
possa manifestar suas emoções e
necessidades.

Metas

Acolhimento das crianças às rotinas da
creche; reconhecer as pessoas e suas
funções na creche, situar-se e orientarse nos espaços físicos da creche;
Manifestações
das
próprias
necessidades, vivências, emoções e
sentimentos, aceitação da separação
dos hábitos de autonomias com seus
pertences.

Ações

Reunião
de
pais,
professores,
funcionários e equipe gestora para
esclarece acerca do período de
acolhimento e suas turbulências e da
necessidade da confiança mútua em
benefício da criança. Aproveitamos
esse período para conhecermos
melhor pais e comunidade e realização
de questionário para aplicação do
PPP.
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Avaliações
Responsáveis
Cronograma

Diante
da
socialização
e
desenvolvimento das crianças no dia
período de acolhimento com a
participação da família.
Toda a equipe da instituição e família
Projeto executado nos meses de
fevereiro e março.

2.
Projeto Luta das Pessoas com deficiência (diferentes ou iguais todos são
todos especiais)

Objetivo

Conscientizar as crianças que todos
somos diferentes e que devemos ser
respeitados
pelos
que
somos
independentes
das
nossas
necessidades. Seja deficiência física,
visual e intelectual.

Metas

Incentivar a respeitar e conviver com
as diferenças e deficiências;
familiarizar as crianças no processo de
inclusão.

Ações

Promover situações onde as crianças
compreenderão
as
dificuldades
enfrentadas
diariamente
pelas
pessoas com deficiência.
promover escuta sensível onde as
crianças apontam situações para
melhoria na acessibilidade.

Avaliações
Responsáveis
Cronograma

3.

As crianças serão observadas de
acordo com a afetividade e o cuidado
com o outro que as crianças deverão
ter.
Toda a equipe da instituição.
Projeto executado no mês de março.

Projeto Água Fonte de Vida

Objetivo

Desenvolver
nas
crianças
a
responsabilidade pela conservação do
meio ambiente valorizando a água
como fonte de vida e como bem
precioso para natureza.
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Metas

Conscientizar
as
crianças
a
conscientização em relação à cultura
de preservação da água, mostrando
suas múltiplas formas de uso, os ciclos
da mesma, sua importância para a vida
e para histórias dos povos.

Ações

Promover combate ao desperdício de
água por meio de observação das
crianças no ambiente escolar e
informativo de conscientização para
evitar proliferar o mosquito (aedes
aegypti).

Avaliações

Será avaliado de forma contínua na
escuta
sensível,
através
do
envolvimento de cada criança de
maneira crítica e construtiva.

Responsáveis
Cronograma

4.

Toda a equipe da instituição.
Projeto executado no mês de março.

Projeto quem sou eu

Objetivo

O objetivo deste projeto é trabalhar a
identidade
da
criança,
onde
imprescindível possibilitar a criança se
apropriar do conhecimento sobre sua
história de vida, bem como a história
do seu nome.

Metas

Conscientizar as crianças que a escola
tem um papel fundamental na
construção da identidade de cada
criança
em
favorecer
novas
interações,
ampliando
o
conhecimento, o reconhecimento de si
e dos outros.
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Ações

Avaliações
Responsáveis
Cronograma

Promover
possibilidades
em
desenvolver na criança uma melhor
compreensão de sua identidade, o
reconhecimento da diversidade étnico
racial e a reflexão sobre suas ações
visando um convívio em grupo social
harmonioso. Ex: reconhecimento do
próprio
nome,
do
colega,
características físicas.
Será realizada através da observação
diária das crianças, envolvimento,
interesse e respeito aos colegas.
Toda a equipe da instituição.
Projeto executado no mês abril.

5- Projeto beijinho sim mordida não!
Objetivo:

Construir um convívio onde as
crianças percebam que morder dói e
machuca o amiguinho.

Metas:

Usar estratégias pautadas no
respeito mútuo para lidar com
conflitos nas interações com crianças
e adultos, com a interação de um
adulto.
Compreender que as regras são
passíveis de questionamentos,
discussão e reformulação entre os
elementos do grupo.
Aprender a conviver em grupo
criando bons hábitos de afetividade e
regras de um bom convívio social
Aprender a dividir objetos e
brinquedos.
Reconhecer e utilizar diferentes
formas de expressão para se
comunicar através do sorriso, choro,
beijo, balanço da cabeça negativa ou
afirmativa.

Ações:

Avaliações:

Responsáveis:

As crianças serão observadas de
acordo com a afetividade e o cuidado
um com o outro.
Equipe Pedagógica e professoras da
infantil e monitoras de classe.
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Cronograma:

Durante o mês de abril até quando
necessitar da prevenção contra a
mordida na creche.

6- Projeto VIII Plenarinha: Musicalidade das Infâncias: de lá, de cá, de todo
lugar.
Objetivo:

Destaca a importância de brincar na
escola Introduzir, de maneira lúdica,
elementos e conceitos da linguagem
musical.
Proporcionar diferentes
possibilidades de exploração dos
sons.
Favorecer a imaginação e a criação
por meio de atividades que englobem
elementos musicais e movimentos
corporais.

Metas:

Promover a escuta atenta, sensível e
intencional às crianças acerca de
suas necessidades e interesse e,
para que elas possam anunciar sua
visão de educação e de mundo,
expressando como compreendem a
realidade que as envolve.
Utilizar tanto os movimentos
elaborados como os movimentos
amplos, que estimulem e permitem
um contato direto e indireto com as
crianças e os sons com isso
desenvolver atitudes de confiança
nas próprias capacidades motoras.
Criar condições para que as crianças
entendam a música como fonte de
prazer e conhecimento, promovendo
com isso o convívio social e cultural.

Ações:

Avaliações:

Responsáveis:

A avaliação será continua levando-se
em conta a evolução, participação,
atenção e observação constante da
criança e das atividades por ela
realizadas, diálogos com a criança e
sua família, registro das atividades e
comparações dos resultados.
Toda equipe da instituição,
voluntários da cultura das artes,
esporte, música e a família.
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Cronograma:

Projeto será executado durante o
decorrer do ano letivo até o final do
mês de agosto

7- Projeto Sexta- feira divertida e cultural
Objetivo:

Ações:

Metas:

Avaliações:

Responsáveis:

Cronograma

Proporcionar momentos de interação
entre as crianças de diferente faixa
etária, bem como o compartilhamento
e trocas das diferentes experiências.
Promover ações culturais e
brincadeiras lúdicas e divertida
utilizando -se de diferentes recursos
e estratégias didático pedagógica de
acordo a BNCC por meio dos direitos
das crianças.
Conscientizar as crianças a
construção de conceitos de regras e
atitudes por meio da interação,
música, jogos e brincadeiras.
Promover a diversidade e autonomia
sendo as crianças protagonistas dos
seus desejos e vontades.
Brincar e desenvolver de maneira
lúdica as habilidades artísticas das
crianças por meio do teatro, música,
esporte respeitando os direitos da
criança.

Será avaliado de forma continua
através do envolvimento de cada
criança de maneira crítica e
construtiva.
Toda equipe da instituição e
voluntários da cultura da arte e
esporte.
Projeto será executado
quinzenalmente até o decorrer do
deste ano letivo.

8- Projeto musicalização: Diversidade Cultural Uma viagem pelo Brasil.

Objetivos:

Explorar a diversidade brasileira
contribuindo para a construção da
identidade pessoal de cada criança e
para que se reconheçam como
brasileiros, trabalhando no grupo
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Metas:

Ações:

regras de convivência e respeito às
diferenças;
Promover explorar a diversidade
cultural existente no Brasil,
proporcionando as crianças o contato
com outras culturas favorecendo o
desenvolvimento da tolerância ao
diferente e reforçando a autoestima e
identidade de cada um. Permitindo
também que as crianças se divirtam
com uma viagem lúdica por algumas
regiões do país abordando valores,
regras de convivência e respeito ao
próximo.
Promover atividades de interação
entre família e escola;
Possibilitar a construção da
valorização das diferentes culturas
existentes no Brasil;
Trabalhar a autoestima das crianças
para que estes possam relacionar-se
uns com outros;
Estimular o respeito às diversas
culturas do Brasil sendo as crianças
protagonistas das suas próprias
histórias;

Avaliações:

A avaliação será feita de forma
contínua e diagnóstica, por meio de
observações e registros realizados
pela professora.

Responsáveis:

Equipe Pedagógica e professoras da
infantil e monitoras de classe.
Projeto será executado durante o
mês de agosto.

Cronograma:

9- Projeto Semana Nacional da biblioteca – A ludicidade através da música e
da literatura infantil.
Objetivo:

Metas:

Resgatar na literatura infantil e na
música o lúdico como complemento
fundamental dentro do processo de
ensino-aprendizagem escolar.
Através do fazer musical e da
literatura infantil desenvolver nas
crianças a sensibilidade, a
percepção, a observação, a
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Ações:

Avaliações:

Responsáveis:
Cronograma:

criatividade e a autoestima, da forma
que isso seja explorado, onde as
crianças possam criar histórias e
música, transformando-as, fazendo
que o envolvimento seja contagiante,
e que elas venham perceber sua
capacidade de criação, interpretação,
além de despertar mais ainda o gosto
pela leitura e pela expressão corporal
através da música e da literatura
infantil.
Explorar as diferentes literaturas e a
música, despertando a criatividade e
o desenvolvimento das crianças;
Valorizar a leitura como fonte de
prazer e cultura na escola e
comunidade;
Incentivar a construção de um
espaço lúdico, onde a criança possa
manipular e criar suas idéias;
Edificar a autoconfiança nas
crianças, através do fazer musical
sendo protagonistas dos seus
desejos;
Estimular, através da música e da
literatura infantil, a capacidade de
execução das crianças, envolvendo
os movimentos do corpo.

Acontecerá no decorrer do projeto de
acordo com a participação das
crianças;
Equipe Pedagógica, professoras e
monitoras de classe
Será executado no decorrer do mês
de outubro.

10- Projeto- passeando e explorando a cidade

Objetivos:

Promover a interação entre as
diversas áreas do conhecimento e os
aspectos da vida cidadã, contribuindo
para o provimento de habilidades
básicas necessárias à constituição de
conhecimentos e valores.
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Metas:

Ações:

Avaliações:

Responsáveis:
Cronograma:

Promover à criança o conhecimento
das características que definem a
cidade em que a criança vive.
Oportunizar a criança a desvendar
lugares, belezas por vezes
esquecidas é resgatar elementos
constituintes da identidade.
Conhecer e valorizar as
especificidades da nossa cidade, sua
origem e história;
Ampliar o campo de curiosidade e
descoberta das crianças;
Propor à criança observar e explorar
o ambiente com atitude de
curiosidade percebendo-se como
agente transformador e integrante
deste meio;
Proporcionar às crianças o
conhecimento da cidade em saídas
de campo, cidades, teatros, parques
bem como perceber as mudanças
ocorridas através dos tempos e
espaço fora do ambiente escolar.
Acontecerá no decorrer do projeto e
culminância de passeio de acordo
com a participação das crianças;
Equipe Pedagógica, professoras e
monitoras de classe
Durante culminâncias de projetos no
decorrer do ano letivo.
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ANEXOS
QUESTIONÁRIO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA INSTITUIÇÃO
TEMA: PROJETO PEDAGÓGICO
1.
Faixa etária dos Educadores da Instituição:
( ) 18 anos à 30 anos ( ) 31 anos à 45 anos ( ) 46 anos à 60 anos

2.

Os Educadores residem:

( ) próximos à instituição ( ) cidades vizinhas
Quem mora em cidades vizinhas qual: ______________________________

3.

Quanto ao nível de escolaridade os Educadores possuem:

Professoras:
( ) Magistério ( ) Superior Completo ( ) Superior Cursando
( ) Pós graduada, mestrado ou doutorado

Monitoras
( ) Ensino Médio ( ) Superior Completo ( ) Superior Cursando
( ) Pós graduada, mestrado ou doutorado

4.

Quanto ao tempo de trabalho prestado à Casa do Caminho:

( ) 0 à 06 Meses ( ) 06 meses à 1 anos ( ) 1 à 5 anos

5.

A renda per capita da família é:

( ) 01 (um) salário mínimo ( ) com menos de 01(um) salário mínimo
( ) mais de 01( um) salário mínimo

6.

O meio de transporte mais utilizado pelos Educadores para se

locomoverem:
( ) bicicleta

7.

( ) moto

( ) carro

( ) A pé

O que acham sobre os projetos pedagógicos desenvolvidos na

instituição, falem a respeito:
( ) Bons

( ) nenhum

( ) Ruins ( ) excelentes ( ) normal
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________

8.

Principais problemas apontados pelas Educadoras na instituição:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________

9.

Elogios apontados para a instituição:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________

10.

Sugestões de melhoria para a instituição:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________

QUESTIONÁRIO PARA OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
1.

A família é moradora dos:

( ) setores próximos à instituição ( ) setores distantes da instituição
2.

A residência da família é:

( ) Casa Própria ( ) Casa Alugada
3.

Quanto ao nível de escolaridade os pais possuem:

( ) ensino fundamental ( ) ensino médio ( ) ensino superior
( ) pós graduada, mestrado ou doutorado
4.

Os pais que trabalham fora têm:

( ) carteira assinada ( ) não trabalha com a carteira assinada
Qual a profissão de que tem carteira assinada:_______________________
5.

Quanto aos programas do Governo?

( ) recebem a bolsa família ( ) não recebem bolsa família
Recebem

outro

programa

do

Governo?

____________________________________________________________
6.

A renda per capita da família é:

( ) 01( um) salário mínimo ( ) com menos de 01(um) salário mínimo

117

( ) mais de 01( um) salário mínimo
7.

O meio de transporte mais utilizado pelos pais para se locomoverem:

( ) bicicleta ( ) moto ( ) carro ( ) metrô ( ) nenhum
8.

Principais problemas apontados pelas famílias na instituição:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________
9.

Elogios apontados para a instituição:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________
10.

Sugestões de melhoria para a instituição:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________
11.

Quais são as expectativas da família quanto ao desenvolvimento da

criança no decorrer do ano letivo?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________
12.

Como foi para a família a semana de acolhimento e inserção da criança

na creche?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________

13) Como foi para a criança a semana de acolhimento e inserção?
( ) Chorou muito
( ) Tranquilo
( ) Apresentou febre
( ) Recusou todas as refeições oferecidas
( ) Alimentou-se bem
( ) Outros:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________
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14) A criança ainda está amamentando? (Maternal I):
( ) sim
( ) não
( ) iniciou o processo de desmame antes de iniciar na creche
( ) iniciou o processo de desmame após iniciar na creche
( ) está apresentando resistência para o desmame
(

)

não

havia

iniciado

a

introdução

de

alimentos

antes

de

(carne/verdura/arroz/feijão)
( ) já havia iniciado a introdução de alimentos, antes de iniciar na creche
( ) não havia iniciado a introdução de alimentos e está apresentando dificuldade
(recusa).

15) A criança utiliza algum desses itens:
( ) Fralda descartável
( ) bico
( ) mamadeira
( ) usa fralda, mas já iniciou o processo de desfralde
( ) não utiliza nenhum dos itens

16) No dia a dia da creche é corriqueiro que algumas crianças mordam outras
pois nessa faixa etária os pequenos estão desbravando o mundo por meio de
via oral. Seu filho está nessa fase? (Mordedor)
( ) Sim

( ) Não

( ) Já foi mordido na escola.
( ) Já mordeu na escola.
( ) Não tem o hábito de morder em casa mas já mordeu na escola.
( ) Tem o hábito de morder em casa e não morder na escola.
( ) Tem o hábito de morder em casa e na escola.

17) Qual a atitude da família quando o filho morde? (algum parente / algum
colega).
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________
18) Qual a atitude da família quando o filho é mordido?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________

Taguatinga, 29/06/2020.

Rossana Martins da Silva
Diretora Pedagógica

