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1.

APRESENTAÇÃO
O presente documento tem como objetivo definir a organização curricular e

orientar a prática pedagógica da instituição, em consonância com a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/96), a Constituição Federal Brasileira, o
Estatuto da criança e do adolescente (ECA), os Parâmetros Curriculares Nacionais, as
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil em articulação com o Currículo
em Movimento do Distrito Federal para a Educação Infantil 2ª edição/2018, Diretrizes
de Avaliação Educacional: Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala (2014-2016),
BNCC (Base Nacional Curricular Comum), Declaração Universal da Criança (1959), a
Convenção dos Direitos da Criança (1989), bem como as Orientações Pedagógicas
para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil.
Este Projeto Pedagógico - PP foi elaborado coletivamente e de modo reflexivo,
no qual considerou-se a realidade da comunidade onde a instituição está
geograficamente localizada, priorizando melhorias na qualidade de ensino social
ofertado às crianças matriculadas na Educação Infantil.
Além dos documentos supracitados, para a orientação da prática pedagógica
foram aplicados questionários, dinâmicas, tanto individual como coletiva, com o
propósito de colher informações sobre o contexto da escola e da comunidade. Tais
ferramentas foram fundamentais para refletirmos questões como inclusão, autonomia,
solidariedade e diversidade, dialogando com a realidade da família, da filiação
socioafetiva

e

suas

peculiaridades.

Dentro

desta

esfera,

espera-se

uma

contextualização e maior participação da comunidade escolar, para um melhor
desenvolvimento integral da criança.
São processos construídos dentro das diversas relações sociais existentes na
instituição, portanto, incentiva-se a participação familiar e a ressignificação da relação
entre professor e criança, e elaboração em fazer acontecer de fato “o direito de todos a
uma educação com qualidade social”.
O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família (CCEISF), prioriza
um atendimento com base na Educação Integral e em tempo integral garantindo
experiências de aprendizagens, bem como o direito à proteção, à saúde, à liberdade,
ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e a interação com crianças de
diferentes faixas etárias e com adultos. Diante de sua característica confessional
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baseada em seus princípios, objetivos e formas de atuação na Religião Católica, cujos
objetivos são pautados no desenvolvimento dos sentimentos religiosos, nos valores e
princípios da Palavra de Deus e na formação moral dos alunos, onde são realizadas
ações de graças, favorecendo o seu desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família, com parceria com a Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal (SEEDF).
A base teórica que sustenta a proposta ora apresentada está sintetizada nos
ideais dos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica da
Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) cujos aportes teóricometodológicos estão pautados na Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia HistóricoCultural, por uma aprendizagem que se dará por meio das relações sociais, que visam
o desenvolvimento das potencialidades criativas e transformadoras do ser humano, na
diversidade e nos propósitos de uma escola inclusiva, que se caracteriza por não
segregar e/ou discriminar as crianças sob qualquer pretexto e, por estar,
constantemente se aprimorando para atender as necessidades educativas de todos os
aprendizes. Assim sendo, enquanto uma escola INOVADORA precisa refletir como
educar, cuidar, interagir e brincar, na Educação Infantil, auxiliando no desenvolvimento
das capacidades de apropriação e conhecimento da criança em relação a si e ao
mundo, num movimento contínuo de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender
a conviver e aprender a ser.
Desta forma, essa proposta pretende atuar e orientar os funcionários e
comunidade do Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família, quanto
aos procedimentos essenciais na sua ação educativa. A intenção é que este trabalho
represente uma consistente e significativa contribuição a todos os envolvidos na
Educação Infantil. Para tanto, esta proposta apresenta sucintamente a história e
realidade desta instituição, bem como a metodologia de ensino escolhida, sua
organização e estrutura física para acolher as crianças, as famílias e os profissionais
que atuam.
No primeiro momento, realizamos o chamamento das famílias e em seguida foi
trabalhado algumas palavras chaves em destaque são elas: Tempo, qualidade de
ensino, Acolhimento, cuidar e educar, brincar e interagir, transição, autosservimento,
função social, criança, infância, rotina, autonomia e o que esperam para 2020. A roda
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de conversa iniciou da seguinte maneira cada responsável recebeu um balão e dentro
desse balão tinha uma palavra chave e eles deveriam estourar e em seguida falar com
suas palavras o que significava para ele. Em seguida, foi entregue um pedaço de papel
para eles escreverem o que foi dito, trazendo a realidade de cada um e colocando em
destaque a criança.
Em seguida, foi aplicada a dinâmica titulada: “Que tipo de escola deseja para
2020” com todos profissionais da instituição, momento que preencheram questionário
cujo objetivo, é definir a participação na construção e efetivação do Projeto Pedagógico
(professores, monitores, serviços gerais, cozinheiros, auxiliares de cozinha, secretária
escolar, auxiliar administrativo, direção, coordenadora pedagógica, orientadora
educacional, psicólogo, portaria e motorista). A mesma objetivou verificar as
concepções que fundamentam as práticas pedagógicas, administrativas e avaliar
aspectos estruturais e organizacionais da instituição.
Após a escuta de todos os colaboradores, foi proposta a criação de uma
Comissão chamada “Missão PP”, momento que todos os setores da instituição
elegeram entre os pares o seu representante, tendo espaço para construir e efetivar a
proposta de educação da CCEISF, em conjunto com a direção e equipe
multidisciplinar. Sendo assim, as trocas de experiências e reflexões entre os
representantes enriqueceram esta Proposta Pedagógica.
Para com os pais ou responsáveis foi utilizado um questionário estruturado e
anônimo, o qual foi adaptado para esta instituição de Educação Infantil. O supracitado
instrumento possui duas etapas, uma busca avaliar o grau de satisfação da
comunidade escolar com os serviços prestados pela instituição e o outro o grau de
melhorias que se fazem necessárias. Foi feita a dinâmica com a pergunta: “que tipo de
escola queremos para 2020”. Segue abaixo algumas falas dos pais em relação à
pergunta.

Espero que juntos, a escola e os pais
possamos educar e ensinar para essas
crianças a base da vida. Entendo que
aqui vamos começar a fazer a base
dos nossos filhos e com essa base
formar cidadãos do bem, pessoas
honestas para que no futuro ter um
país melhor. Muito obrigado por
tudo que me ajudam com a minha
filha.
Mãe maternal I.

Uma escola que se complemente
com a família, com tudo que
possa ser importante ao aluno,
amor, confiança, respeito, limites
e compreensão.
Mãe de aluno do maternal II.
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Com educação e respeito dando importância os
aprendizados e socialização das crianças com uma
parceria de dialogo e compreensão tanto a instituição
como aos pais. Construção de uma forma de ensino
cada vez melhor para as crianças. Gostei muito da
proposta de creche atividades e projetos. Acredito bom
e maravilhoso desenvolvimento anual.
Mãe do aluno maternal I

Os demais funcionários de outros setores responderam a mesma pergunta, e
desejaram uma creche com mais oportunidades a comunidade e as crianças pobres
necessitadas, almejam uma escola que possua mais união, amor, carinho e atenção
entre eles, não esquecendo o foco principal que são as nossas crianças. Todos que
responderam não enxergam pontos negativos na creche e sim demonstram estarem
satisfeitos com o atendimento que lhe é dado.
Os professores e monitores responderam também a mesma pergunta e
relataram que desejam que o trabalho atenda a “necessidade dos alunos com afeto e
olhar sensível, trabalhando as diversidades”, outra apontou que deseja “mais rodas de
conversa, diálogo, jogos e brincadeiras, convivência com o outro”. Complementaram
que desejam uma “educação de forma acolhedora e inclusiva, de forma que atinja a
todos” (sic). E por fim, além de mais diálogo, brincadeiras, jogos, destacaram cada vez
mais atitudes e cooperação e solidariedade.
No ano de 2018 foi lançado o Currículo em Movimento do Distrito Federal para a
Educação Infantil 2ª edição, oferece aspectos que norteiam e subsidiam as instituições
de educação coletiva para a primeira infância na elaboração, desenvolvimento e
avaliação de suas Propostas Pedagógicas – PP, com o objetivo de ofertar um
atendimento educativo de qualidade aos bebês, às crianças bem pequenas e às
crianças pequenas, alinhando-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
Infantil- DCNEI e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, entre outros
documentos legais.
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1.1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

A 1. Dados da Mantenedora
A.1 – Mantenedora
A.2 – CGC
A.3 – Endereço
A.4-Telefone/Fax/E-mail
A.5 – Data da fundação
A.6 – Registros

Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi
33.523.945/0001-47
Qd. 12, AE n° 01, Setor Leste. Gama- DF
3032 6776 / 3384 4973/ oasas@brturbo.com.br
27 de julho de 1990.
CNAS – 71010.008408/2008-14
CAS – 314 / 1998
CDCA/DF – 047 / 2009
A.7 – Utilidade Pública
Distrital – Decreto n° 20.612
Federal – Decreto n° 50.517 / 61
A.8 – Presidente
Antônio Carlos Nogueira
A.9
–
Diretora Maria Lima Rios
Pedagógica
A.10- Coordenadora
Aieska Gonçalves Gomes Mauro
Pedagógica
A.11- Orientadora
Joucileide Rodrigues
Pedagógica
A.12- Psicólogo
Marcell Rodrigues Mascarenhas

A 2. Dados da Instituição Educacional
B.1 – Nome da instituição

Centro de Convivência e Educação Infantil
Sagrada Família.
B.2 – Endereço
CL 103, lote F, AE, Santa Maria Sul - DF
B.3 – Telefone/Fax/E-mail
3393 1223/ crechesagradafamilia@yahoo.com.br
B.4 – Data de criação
1° de abril de 1996.
B.5 – Convênio
SEDF – Secretaria de Estado de Educação.
B.6 – Turno de Funcionamento 7 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos
(integral)
B.7 – Etapas da Educação Educação Infantil
Básica oferecida
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2.

HISTORICIDADE: ORIGEM, NATUREZA E CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO.
A OAPNB – Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi, entidade filantrópica

fundada em 20 de fevereiro de 1988 com o nome de Obras Assistenciais São
Sebastião (OASAS), conta com uma diretoria formada por pessoas comprometidas e
participantes da comunidade Católica da Paróquia São Sebastião – Gama/DF, com
sede à Quadra 12 AE 01 Setor Leste – Gama/DF.
A Entidade mantém 03 (três) Centro de Convivência e Educação Infantil, uma no
Gama/DF e duas em Santa Maria/DF. A fundação da Unidade II, creche em Santa
Maria surgiu em 1º de abril de 1996, para crianças de faixa etária de 2 a 5 anos. A
partir do ano de 2009, a creche passou a ser denominado Centro de Convivência e
Educação Infantil Sagrada Família, localizada no Setor Sul Comércio Local 103, Lote F,
Área Especial – Santa Maria – DF.
O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família destina-se à
prestação de serviços educacionais a clientela local de Santa Maria/DF, em período
integral, com o intuito de oportunizar as crianças uma educação adequada e de
qualidade, direcionada aos valores cristãos e de boa convivência.
A instituição firmou convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda (SEDEST) no período de 2000 a abril de 2010 com
atendimento integral as crianças. Priorizava o atendimento do cuidar e das atividades
socioeducativas dirigidas por monitores e auxiliares de sala. Em 2009 a instituição
firmou convênio com a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) o qual
trouxe muitos benefícios no aspecto físico, pedagógico, com contratação de recursos
humanos qualificados, bem como aperfeiçoamento profissional, acompanhamento
nutricional e ampliação de meta.
Destaca-se que no ano de 2009 a 2010 a instituição possuía o convênio com as
duas Secretarias, sendo, em seguida, optado por permanecer apenas conveniados
com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Ressalta-se,
ainda que esta parceria foi crucial para aprimoramento e continuidade do atendimento
de qualidade para a comunidade local.
No dia 8 de abril de 2014, faleceu o fundador e Diretor Presidente da
mantenedora Obras Assistenciais São Sebastião, o Pe. Natale Battezzi, assumindo o
vice-presidente, Senhor Luiz Gonzaga da Silva, até dezembro do respectivo ano. Em
8

1° de janeiro de 2015 é empossado o Senhor Antônio Carlos Nogueira Gomes, como o
novo Diretor Presidente. Após a entidade passa a ser chamado de Obras Assistenciais
Padre Natale Battezzi - OAPNB, em homenagem ao Fundador.

Foto: Homenagem ao nosso fundador Padre Natale Battezzi.

3.

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

Para conhecer a identidade do Distrito Federal expressa neste Projeto
Pedagógico – PP precisamos falar da cidade de Santa Maria/DF, região administrativa
do Distrito Federal onde está situada a CCEISF. Segundo a Codeplan, com base na
Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD/2015) onde são detalhadas as
características socioeconômicas da população. Dentre elas, a região possui estimados
34.564 domicílios urbanos, com a população aproximada de 125.123 no ano de 2015.
A renda mensal das famílias é em média de R$ 3.176,00, quase 4,03 salários
mínimos, com renda per capita de R$ 887,63, totalizando 1,13 salários mínimos. Para
alcançar estes dados participaram cerca de 600 domicílios, segundo a PDAD 2015.
A evolução de indicadores socioeconômicos de Santa Maria/DF traz que em
2015 teve 3,50% dos moradores são analfabetos, 5,11 com nível superior completo,
passando, também, a usufruir mais de bens de consumo como automóvel e TV por
assinatura.
Em relação à escolaridade da população, 76% (6.049) das crianças entre 0 a 4
anos estão fora da escola. A população com ensino fundamental incompleto representa
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37% dos moradores, com ensino médio com 25%, já com ensino superior completo e
incompleto, representa 5% a 6% da população, respectivamente.
A respeito das residências regularizadas, 97,96% possuem asfalto na região, já
nas não regularizadas, 42% tem asfalto. Quase todas as residências possuem
iluminação pública, sendo que 89,05% das residências regularizadas tem rede de água
pluvial, baixando para 29,51% nas casas não regularizadas.
Apresentando os principais pontos, os moradores estão na faixa etária de 25 a
59 anos, sendo 48% da população da cidade, já as crianças de zero a 14 anos
representam 22% e os idosos 11%.
Em relação ao trabalho, os moradores da cidade realizam predominantemente,
28% nos Serviços Gerais, comércio, 26%, e Administração Pública, 10%.
Dos moradores da cidade, 58,24% se declararam ser pardos e 28,45%, como
brancos. A cor preta é representada por 13,17% dos moradores.
A partir da participação das famílias em pesquisas de satisfação e de
levantamento social ao longo de 2018, tendo, aproximadamente, 100 participantes,
onde, foi possível, observar a respeito de nível de escolaridade das famílias,
responsável pela renda familiar, região onde vivem e a raça/cor das famílias atendidas
pela CCEISF. Segue abaixo os gráficos que representam estas observações.
Gráfico 01

FAIXA ETÁRIA
RESPONSÁVEL
3% 3%
42%
52%

0-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-70

No gráfico 1 apresenta a faixa etária dos responsáveis das crianças que
realizaram a matrícula e preencheram o questionário socioeconômico. Sendo assim,
52% dos responsáveis das crianças possuem a idade entre 20 a 29 anos, 42% estão
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entre 30 a 39 anos, não tendo responsáveis pelas as crianças na faixa etária de 50 a
70 anos. Os pais e responsáveis menores de 19 anos, considerados mães
adolescentes são 3%, igual à faixa etária de 40 a 49 anos.

Gráfico 02
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No gráfico 2 apresenta a naturalidade das famílias, sendo que 74% nasceram na
região centro-oeste, mais especificamente no Distrito Federal, 21 % são oriundos da
região nordeste, e outros 3% da região sudeste.
Gráfico 03

COMPOSIÇÃO FAMILIAR
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O gráfico 3 trata a respeito da composição familiar referente as famílias
assistidas na creche neste ano letivo, sendo que 83% possuem de 2 a 5 membros e
outros 17% de 5 a 10 membros.
Gráfico 04
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No gráfico 4 apresenta os níveis de escolaridade das famílias, sendo que 41%
declararam possuir ensino médio completo, 12% com ensino superior, outros 12% com
médio incompleto. Outros 7% com ensino fundamental incompleto e 6 % com
fundamental completo.
Gráfico 05

SITUAÇÃO DE EMPREGO
DAS GENITORAS
8%

5%
43%

44%

CARTEIRA ASSINADA

AUTONOMO

DESEMPREGADO

OUTROS

12

No gráfico 5 apresenta a situação de emprego das genitoras, sendo que 44%
declararam serem autônomos, 43% trabalham com carteira assinada, já 8% estão
desempregados.
Gráfico 5.1
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No gráfico 5.1 apresenta a situação de emprego dos genitores, sendo que 41%
trabalham de carteira assinada, 29% são autônomos e 16% estão desempregados.

Gráfico 06
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No gráfico 6 apresenta a renda familiar, sendo que 58% declararam receber de
01 a 03 salários mínimos, outros 25% possuem a renda de 01 salário mínimo e 15%
vivem com menos de 01 salário mínimo.
Gráfico 07
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No gráfico 7 apresenta quem se configura os principais responsáveis pelas as
crianças, sendo que 67% são o pai e mãe, 30% a mãe e 1% pai e 1% os avós, sendo
que 1% são cuidadas por outros familiares.
Gráfico 08
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No gráfico 8 apresenta onde as famílias declararam residir, sendo que 74%
vivem na Santa Maria Sul, 7% na Santa Maria Norte, 14% moram no Condomínio Porto
Rico, e 1% declararam residir nas regiões do entorno e Gama-DF.

Gráfico 09
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No gráfico 9 apresenta a situação habitacional a respeito do saneamento básico,
sendo que 100% declararam que em suas residências possuem tratamento de água e
esgoto.
Gráfico 10
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No gráfico 10 apresenta a situação habitacional no quesito estrutura física, no
qual 99% das famílias declararam que suas casas são de alvenaria, sem respostas de
madeira e taipa.
Gráfico 11
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No gráfico 11 apresenta a situação do imóvel das famílias, sendo que 43%
pagam aluguel, 31% possuem casa própria, 21% declararam que vivem em casa
cedida e 5% financiaram sua residência.
Gráfico 12

BOLSA FAMILIA

38%

62%

RECEBE

NÃO RECEBE

16

No gráfico 12 apresenta as famílias que recebem o benefício de transferência de
renda, o Bolsa Família, sendo que 38% declararam receber e 62% não são
beneficiários.
A cidade de Santa Maria/DF apresenta em seu território, a diversidade, com
organização e identidade própria, tendo uma população jovem, que cresceu e contribui
para o desenvolvimento humano e social de todos, com povos de todas as regiões do
país, sendo indígenas e remanescentes de quilombolas, pessoas estrangeiras, onde
reina o respeito entre povos que caracterizam a região.

4.

FUNÇÃO SOCIAL/MISSÃO
A CCEISF acredita, ainda, que a educação é um processo de parceria, em que a

família e a instituição precisam estar irmanadas num mesmo objetivo, tornando-se
imprescindível a participação dos pais e das crianças no processo pedagógico.
Eis, portanto, a nossa missão: Promover uma melhor qualidade de vida, por
meio de uma educação adequada, para as crianças aqui matriculadas, pautada em
valores de fraternidade, igualdade e respeito ao próximo. Além de desenvolver ações
no âmbito familiar, contribuindo para um crescimento saudável e que por consequência
se estende à comunidade.
Em consideração a nossa missão e em consonância com o art.2º da Lei de
Diretrizes e bases, onde diz que a educação, dever da família e do Estado, inspirada
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. Esta instituição educacional tem como objetivos
institucionais:
I. Estimular a formação integral do aluno, tornando-o um ser consciente, livre,
integrado e participativo na construção da história, em consonância com os
princípios da Educação Nacional;
II. Prestar assistência educativa à criança com vistas a assegurar condições de
desenvolvimento nos aspectos sociais, afetivo, cristão, cognitivo e motor;
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III.

Viabilizar

a

integração

escola-família-comunidade,

favorecendo

o

desenvolvimento de aptidões intelectuais estéticas e criativas dos alunos,
através de um processo participativo, coerente e responsável;
IV. Promover o aprimoramento moral, cultural, ecológico, compreendendo os
direitos e deveres da pessoa humana, contribuindo para o desenvolvimento
de suas potencialidades;
V. Favorecer o desenvolvimento do espírito crítico, da criatividade e da ludicidade,
atendendo as suas diferenças individuais e ao seu ritmo;
VI. Oportunizar vivências que favoreçam o crescimento global e harmônico do
educando, envolvendo os aspectos psicológicos, socioculturais, cognitivos,
motores e afetivos;
VII. Oportunizar a participação e integração de membros da comunidade escolar,
direção, coordenador, professoras, monitores, alunos e famílias, unindo todos
os segmentos em um único objetivo: O desenvolvimento integral do ser
humano e a sua convivência harmônica.
A Educação Infantil por ser o primeiro contato que a criança tem com meio
escolar, esta deve possuir um ambiente acolher, provedor de experiências criativas e
despertar o prazer pelo aprender. Cumprindo assim, as funções tão características
desta etapa da educação que é: cuidar e educar, brincar e interagir.
Segundo depoimento das educadoras, criança tem relação com liberdade,
imaginação, felicidade, brincar e com o respeito aos direitos:
“Significa ter a vida livre para brincar, viajar na imaginação.
Porque quando se é criança pode-se ser tudo. É acreditar que
tudo é possível. É criar um mundo só seu, sem defeitos. É chegar
em casa, deitar no colo dos pais, dormir e acordar, com a certeza
que o mundo será ainda melhor. (Educadora A) É ser espontâneo,
verdadeiro. É não ter malícia em nada. É não ter preocupação
com nada”. (Educadora B)

Verifica-se que o brincar é o principal meio de acesso à criança ao seu meio
circundante, sendo primordial para que as experiências vivenciadas sejam elaboradas,
bem como seja capaz de transformar essas realidades. O brincar possibilita o processo
da fantasia e da imaginação que são importantes para uma melhor aprendizagem dos
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papeis sociais e uma compreensão das relações. As educadoras vislumbram as
crianças como seres detentoras de direitos:
“Ser criança é poder viver no mundo de fantasias e alegrias,
com seus direitos reais garantidos” (Educadora C).

Quanto à concepção de infância, a brincadeira é a característica principal deste
momento e também é um direito, como se pode observar no depoimento da educadora:
“é ter o direito de brincar, ter um ambiente prazeroso, com educação, amor, respeito e
limites”. Também está presente na concepção das educadoras o conceito de liberdade
de criar e desenvolver-se.
Nos relatos dos educadores, este é um momento de terem seus direitos (como
educação e alimentação) garantidos pela família e a sociedade. Conforme relatos, a
sociedade com suas novas configurações, poda, em muitas situações, a criança de
vivenciar uma infância, são elas: excesso de atividades para realizarem durante o dia;
acesso fácil a tecnologias (celular, tablet, computadores e televisões) e estimulação de
seu uso pela família, que muitas vezes acredita que permanecerem dentro de casa é
mais seguro do que explorar brincadeiras na rua etc. Diante dessa realidade
constatada a escola é vista como um espaço que deve resgatar e propiciar uma
vivência saudável da infância.
A comunidade ao ser questionada sobre a função social da escola nesta etapa
da Educação Básica, ainda carrega a percepção de que o processo mais importante é
o cuidar, uma vez, que seu atendimento é integral. É importante ressaltar que estamos
compreendendo por cuidar os cuidados básicos com a alimentação, a higiene e
vestuário. Para além do cuidar é necessário o educar a criança, colocando-a como
indivíduo que possui o direito de se apropriar do conhecimento e começar a se
preparar para o processo de alfabetização, de forma autônoma e consciente.
A valorização do educar vai ocorrendo conforme transcorrem as atividades vão
se desenvolvendo e as crianças vão compartilhando em casa o conhecimento
aprendido na escola. É através desta relação tripartite (escola-criança-família) que a
família assimila o papel da educação nesta etapa.
Outro fato característico é a visão da escola como um espaço propiciador da
socialização, o que possibilita ao aluno adquirir habilidades necessárias para a
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convivência com os seus pares, estendendo-se a todas as outras relações
interpessoais que venha fazer parte.
Acredita-se, ainda, que a educação é um processo de parceria, em que a família
e a instituição precisam estar irmanadas num mesmo objetivo, tornando-se
imprescindível a participação dos pais e das crianças no processo pedagógico.
O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família entende que a
educação é um instrumento de promoção humana, sobretudo na sociedade atual
marcada pela exclusão, cuja proposta educativa visa levar o aluno a ser agente
transformador de sua realidade. O respeito à diversidade (raça, gênero, credo etc.) é
crucial para que as crianças aceitem o outro em suas singularidades, devendo permear
todas as relações na instituição.
O ensino religioso faz parte do desenvolvimento integral do ser humano, este
vem sendo abordado de forma a ressignificar os valores de uma boa convivência,
pautado no respeito ao outro em suas diferenças, valorização da família, fortalecimento
de uma identidade pessoal e solidária. Essa percepção vai ao encontro dos valores
aspirados pela comunidade que são: o amor, o respeito, o companheirismo e a
solidariedade.
Estas concepções coincidem com o momento que a instituição vivencia que é
uma

nova

reorganização

institucional,

para

o

acolhimento,

atendimento

e

desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem capazes de promover uma
escola inclusiva, que respeita e valoriza o aluno com suas necessidades e
potencialidades.
Para a promoção dessa aprendizagem, pautada nos princípios da integralidade
e da equidade, em que se devem respeitar as particularidades de cada criança. Para
tanto, são utilizados os apoios encontrados dentro da sociedade a qual a instituição
está inserida, tais como: a Educação Precoce, a Gerência Regional de Ensino, e outras
instituições que prestam serviços gratuitos aos usuários da Assistência Social (Casa do
Ceará e o Centro Educacional de Audição e Linguagem Ludovico Pavoni – CEAL).
Pois, “a integração dos alunos com necessidades educativas não é uma
responsabilidade somente do sistema educacional, mas sim de toda a sociedade.”
(COLL, PALACIOS & MARCHESI, 1995, p.23).
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5.

PRINCÍPIOS ORIENTEADORES DA PRÁTICA EDUCACIONAL

O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família é uma instituição
vinculada ao sistema de Educação do Distrito Federal, fundamentada na legislação
vigente. O fator decisivo da proposta pedagógica é a importância da atividade mental
construtiva da criança, respeitando o tempo e espaço de aprendizagem para que a
construção do conhecimento possa efetivar-se com a busca pessoal e a troca de
experiências.

A) Políticos
O trabalho desenvolvido pela instituição prioriza o atendimento integral das
crianças com atividades lúdicas e a parceria com as famílias através da sociabilidade,
voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à democracia e aos direitos de
cidadania.

B) Éticos
A aprendizagem coletiva é destaque do projeto pedagógico, pois acredita-se que
a interação entre as crianças é fator de enriquecimento e ampliação do processo
individual de aprendizagem, bem como para a cooperação e a formação pessoal, tão
necessários para a construção de valores que sustentam o convívio social, no sentido
de

proporcionar

o

desenvolvimento

da

autonomia,

da

responsabilidade,

da

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas,
identidades e singularidades.
O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família, objetiva semear
valores de amor, justiça, paz, respeito ao próximo e as singularidades de cada ser; bem
como a promoção do bem estar físico, social e mental.

C) Estéticos
O conhecimento é concebido como algo construindo na relação do sujeito com o
outro, com o meio em que está inserido, sendo capaz de transformar a sua realidade
social. O ato de brincar e desenhar são os principais propulsores para a socialização e
construção do conhecimento, no qual, a criança interage e comunica-se com o meio,
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manifestando seus entendimentos e expressando os sentimentos, para desenvolver a
sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liberdade de expressão nas diversas
manifestações culturais e artísticas.
O surgimento de legislações como a Declaração Universal da Criança (1959), a
Convenção dos Direitos da Criança (1989) e a própria Constituição de 1988 posiciona
as crianças como sujeitos de direitos.
Os princípios que nortearão o ensino no CCEISF são os expressos nas
legislações da Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional 1996, no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Base Nacional Comum Curricular e no
Currículo em Movimento da SEEDF.
No Art. 206 da Constituição Federal estão definidos:
“O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II.

Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o

pensamento, a arte e o saber;
III.

Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;

IV.

Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V.

Gestão democrática do ensino público, na forma da Lei.

VI.

Garantia do Padrão de qualidade.

Na Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional, 1996 ampliam-se os
princípios de liberdade e os ideais de solidariedade humana tendo por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando e o seu preparo para o exercício da cidadania. IV.
Respeito à liberdade e apreço a tolerância; X. Valorização da experiência extraescolar;
XII. Consideração à diversidade étnico-racismo.
As brincadeiras também são abordadas em documentos legais como o Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA que estabelece o direito de brincar, praticar
esportes e divertir-se. Na Declaração Universal dos Direitos da Criança, o princípio VII,
dá à criança o direito à educação gratuita e ao lazer infantil: “A criança deve desfrutar
plenamente de jogos e brincadeiras os quais deverão estar dirigidos para educação; a
sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício deste
direito”.
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Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEIs, a
brincadeira é uma atividade muito importante para a criança pequena e o brincar
oferece a oportunidade de imitar o conhecido e constituir o novo.
O CCEISF busca valorizar a trajetória de vida onde são adquiridos
conhecimentos por suas próprias experiências, por suas relações com os outros e
advindas do âmbito familiar, centrando no sujeito um processo de aprendizagem social,
priorizando a pratica de atividades educativas e culturais, como passeios, teatro,
cinema, rodas de conversas, criação, incentivam a participação de educandos e
educadores em processos artísticos. Os projetos e atividades desenvolvidos na
instituição, assim como as relações estabelecidas entre as diversas áreas do
conhecimento promovem um enriquecimento cultural, oportunizando a apreciação de
suas próprias criações e a exposição para os outros educandos e comunidade escolar.
Validando essa modalidade como algo crescente no cenário escolar.
Os outros dois eixos integrados são Ludicidade e Letramento. Na Educação
Infantil, não deveria ter tempo especifico de brincar visto que a ludicidade deve ser
elemento inerente às rotinas educativas. O lúdico não é uma atividade, mas uma forma
de estabelecer relações, de produzir explicações (MARINGÁ, 2012, p. 44) e deve estar
presente nos gestos e nas formas de apresentação oral, nos brinquedos e brincadeiras,
nos jogos, nos exemplos habituais dados pelos profissionais. Também precisa guiar
outras atividades como: troca de fraldas, banho, alimentação, escovação dos dentes,
contação de histórias, artes, relações independentemente da faixa etária.
A ludicidade, como prática pedagógica, possibilita que as interações entre
crianças e seus pares e entre elas e os adultos se constituam como um instrumento de
promoção da imaginação, da exploração e da descoberta.
O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família tem os seguintes
objetivos na Educação Infantil, de acordo com os níveis educacionais propostos pela
Lei de Diretrizes e Base da Educação e o Currículo em Movimento do Distrito Federal
para a Educação Infantil (SEEDF) 2ªedição/2018.
 Desenvolver a criança em seu aspecto intelectual, social, físico,
psicológico, complementando a ação da família e da comunidade, oportunizando
vivências que favoreçam o crescimento global e harmônico do educando.
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 Desenvolver a capacidade do diálogo, como forma de mediar conflitos
e de tomada de decisões coletivas, posicionando-se frente a sua realidade, de
maneira crítica, responsável e construtiva.
 Estimular

a

formação

integral

do

aluno

(cognitivo,

afetivos,

psicomotores e sociais) tornando-o um ser consciente, livre, integrado e
participativo na construção de conhecimento, em consonância com os princípios
da Educação Nacional;


Viabilizar a integração escola-família-comunidade, favorecendo o

desenvolvimento de aptidões intelectuais estéticas e criativas dos alunos,
através de um processo participativo, coerente e responsável;
 Promover o aprimoramento moral, cultural, ecológico, compreendendo
os direitos e deveres da pessoa humana, contribuindo para o desenvolvimento
de suas potencialidades;
 Oportunizar a participação e integração de membros da comunidade
escolar, direção, coordenador, professoras, monitores, alunos e famílias, unindo
todos os segmentos em um único objetivo: O desenvolvimento integral do ser
humano e a sua convivência harmônica.

Sendo importante enfatizar os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento,
de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017) a serem garantidos as crianças assistidas
neste CCEISF, sendo:
1 – Conviver democraticamente com outras crianças e adultos,
relacionando-se e partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes
linguagens, ampliar o conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em
relação à natureza, à cultura e às diferenças entre as pessoas;
2 Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e
tempos,

com

diferentes

parceiros

(crianças

e

adultos),

ampliando

e

diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos,
imaginação,

criatividade,

experiências

emocionais,

corporais,

sensoriais,

expressivas, cognitivas, sociais e relacionais;
3 Participar ativamente, com adulto e outras crianças, tanto do
planejamento da gestão da instituição que oferta a Educação Infantil quanto das
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atividades da vida cotidiana: escolha das brincadeiras, materiais e ambientes,
por meio do desenvolvimento das diferentes linguagens, elaboração de
conhecimentos e do posicionamento.
4 Explorar

movimentos,

gestos,

sons,

palavras,

emoções,

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na
instituição de Educação Infantil e fora dela, ampliando seus saberes, linguagens
e conhecimentos.
5 Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico,
criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, duvidas,
hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos
elaborados a partir de diferentes experiências que envolvam a produção de
linguagens e a fruição das artes nas suas diversas manifestações;
6 Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural, ao
construir uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas
diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens
vivenciadas na instituição de Educação Infantil.

6- CONCEPÇÕES TEÓRICAS
O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família por ser uma
instituição parceira a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) tem como
base teórica o Currículo em Movimento da Educação Básica, Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Infantil (LDB), Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil
(DCNEI), Diretrizes de Avaliação Educacional (DAE), Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), Parâmetros Curriculares Nacionais e Diretrizes Operacionais
Pedagógicas. A visão sobre o que é o processo de aprendizagem na educação infantil
está intimamente ligada ao entendimento de que a criança é um ser em contínua
construção e de múltiplas potencialidades, Integralidade e Multidimensional.
Os profissionais que atuam na Educação Infantil necessitam compreender as
especificidades dessa etapa de Educação Básica e a concepção da criança como
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sujeito de direitos e necessidades, de modo a pautar sua ação em atividades de cuidar
e educar.
Ainda baseado, no Currículo em Movimento da Educação Básica do DF e na
visão de que a criança é um ser que deve ser atendido em sua integralidade, a
Educação Infantil é efetuada por meio do desenvolvimento dos eixos integradores:
educar e cuidar e, do brincar e interagir.
O cuidar e o educar juntamente são pautadas nas necessidades em relação ao
sono, fome, sede, higiene, dor, controle esfincteriano, acolhida e adaptação e garantia
de segurança.
O Brincar e o interagir são ações que estão intimamente interligadas. O Brincar
dá à criança oportunidade para imitar o conhecido e construir o novo, conforme ela
reconstrói o cenário necessário para que sua fantasia se aproxime ou se distancie da
realidade vivida, assumindo personagens e transformando objetos pelo uso que deles
faz. Na brincadeira de faz-de-conta se produz um tipo de comunicação rica em
diferenças e que possibilita às crianças indagar sobre o mundo e sobre si mesma e por
à prova seus conhecimentos no uso interativo de objetos e conversações. Através das
brincadeiras e outras atividades cotidianas que ocorrem na instituição, à criança
aprende a assumir papéis diferentes e, ao se colocar no lugar do outro, aprende a
coordenar seu comportamento com os seus parceiros e a desenvolver habilidades
variadas, construindo sua Identidade.
A relação professor e aluno serão pautados em uma convivência harmônica com
relação de confiança, afetividades estabelecidas entre as partes envolvidas e a
capacidade de contornar os desafios que surgiram através da escuta e do acolhimento,
propiciando um sentimento de conforto para que a criança sinta-se segura em se
expressar.
É preciso ter sempre em mente que o dialogo é o melhor caminho para reforçar
de maneira positiva tal relação.
A instituição está compromissada com o acolhimento que significa abrir-se ao
aconchego, ao bem estar, ao conforto físico e emocional e ao amparo. A relação
professor e aluno se dão antes mesmo do encontro do primeiro dia de aula, onde o
educador se compromete a buscar momentos, espaços afetuosos e um planejamento
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adequado ao momento. Estando atenta a não distanciar do dia-a-dia as atividades de
interação para essa ocasião.
O protagonismo infantil revela-se quando reconhecemos a criança como sujeito
de direitos, participante, capaz de aprender e de construir conhecimento, além de ser
produtora de cultura. Sua construção do conhecimento é muito distinta da forma do
adulto. Para a cultura da infância ser legitimada é preciso que os adultos reconheçam
as linguagens, os saberes e a expressão das crianças e que deem a elas espaços e
tempos para que o brincar livre ocorra, possibilitando construções autorais das quais
são protagonistas.
Um protagonismo que respeita o tempo da criança de brincar, de experimentar,
de pesquisar, de imaginar, de perguntar e de encontrar respostas para suas teorias e
hipóteses, ou seja, aquilo que surge de suas necessidades e curiosidades. Fazendo
com que se tornem sujeitos autônomos, críticos e criativos no processo de ensinoaprendizagem.
Na aprendizagem, os educadores se colocam como mediadores oportunizando
a descoberta, a reconstrução e o posicionamento frente ao conhecimento, respeitando
o tempo. No processo de aprendizagem, o aluno não constrói sozinho o conhecimento,
essa construção é feita continuamente na interação com o outro.
As atividades trabalhadas são lúdicas, objetivando despertar a criatividade e a
curiosidade da criança, explorando a relação entre o “eu” e o “mundo”, expressando-se
por meio de diferentes linguagens.
Na instituição realizamos esses momentos de escrita através do grafismo,
situações problemas relacionadas ao cotidiano da criança.
Com relação às crianças que apresentam um olhar diferenciado, seguimos o
Currículo Funcional Natural. Esse guia se refere à maneira como os objetivos
educacionais são escolhidos para o aluno enfatizando que aquilo que ele vai aprender
tenha utilidade para a sua vida a curto ou a médio prazo. Os objetivos centrais da
aplicação do Currículo Funcional/Natural seria tornar o aluno mais independente e
produtivo e também mais aceito socialmente.
As crianças com alguma necessidade especial participam de todas as atividades
pedagógicas, lúdicas e recreativas, que buscam estimular o desenvolvimento e a
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convivência delas, respeitando as características de cada uma, de modo a proporcionar
total interação entre as crianças com e sem necessidades especiais.
As concepções acima possibilitam uma Educação Inclusiva, em que a
aprendizagem seja cooperativa (as crianças realizam atividades em conjunto para
atingir um objetivo), são estimuladas para que se ajudem mutuamente, ou seja, uma
criança poderá ensinar algo para o outro (melhorando a autoestima e o prazer em
aprender).
No ano de 2019 os professores participaram de formações continuadas
realizadas pela Gestora do Setor. Explicou-se o planejamento de Saviani (prática social
Inicial, problematização, instrumentalização teórica, catarse/síntese e a prática social
final). Esse modelo de planejamento veio para melhor aplicabilidade pelo professor e
para melhor inovar as práticas realizadas em sala de aula. As Atividades serão dividas
em Unidades Didáticas e subunidades como forma de organização curricular. Partindo
de cada realidade das turmas os educadores irão trabalhar conhecimentos,
experiências e tornando as representações claras que vem na mente da criança. Essa
aprendizagem deverá ser significativa para a criança em sua relação social.

PRÁTICA SOCIAL
(INICIAL)
O que os alunos e
professor já sabem?
Nível de
desenvolvimento
atual.

PROBLEMATIZAÇÃO
Explicitação dos
principais problemas
da prática social –
conhecimento
transformado em
questões.

INSTRUMENTALIZAÇÃO
TEÓRICA
Ações didáticopedagógicas para a
aprendizagem.

CATARSE E
SÍNTESE
Expressão
elaborada da nova
forma de entender
a teoria e a prática
social.

PRÁTICA SOCIAL
(FINAL)
Nova proposta de ação
a partir do conteúdo
aprendido.

FOTO: Processo de Construção do conhecimento.
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O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família segue o
Calendário da Secretaria de Educação (SEEDF) e baseia-se no Currículo da Educação
Básica.

O modo de organização das atividades colabora para que a criança

experimente diferentes linguagens a partir do mesmo campo de experiência, de
maneira articulada, como também para que ela viva situações de aprendizagens
coletivas e/ou individuais, em que a emergência dos conflitos e dos consensos coexiste
como parte dos processos. O que se quer é que esta organização curricular por
campos de experiências contribua para um desenvolvimento coletivo e abrangente das
crianças. São eles:
O eu, o outro e o nós: Esse campo de experiência propõe que as crianças
descubram a si mesmas, aos grupos das quais fazem parte (família e/ou responsáveis,
instituição de educação para a primeira infância, igreja, academia etc.) e a outros
coletivos, no sentido de formar sua identidade e alteridade. Fomenta-se o
fortalecimento das crianças nos seus grupos e o respeito aos demais que delas
diferem, elementos fundamentais da beleza e riqueza da diversidade humana.
Corpo, gestos e

movimentos:

Esse propõe o trabalho voltado ao

desenvolvimento corporal da criança que, ao se expressar, interage com o mundo
desde cedo por meio de gestos e movimentos corporais, sejam eles dotados de
intencionalidade ou de impulsos próprios da infância, bem como de espontaneidade ou
coordenação de movimentos, gestos e sentidos.
Traços, sons, cores e formas: Esse campo abrange o trabalho educativo que
evidencia as manifestações artísticas, culturais e cientificas como aporte de
desenvolvimento infantil, sejam elas locais ou de maior amplitude, como regionais,
nacionais ou internacionais.
Escuta, fala, pensamento e imaginação: Estabelece interlocuções mais
prementes com as linguagens oral, escrita, corporal, artística e interações com a
natureza e a sociedade, embora dialogue com as demais linguagens. O que se
pretende é que reflitam sobre esse sistema e participem criticamente da cultura escrita,
de modo a desenvolver o prazer pela literatura, fruindo e exercitando a leitura e a
escrita de acordo com suas possibilidades, ao ter como recursos as interações, as
diversas linguagens e a imaginação.
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Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: Propõe que as
crianças experimentem o mundo ao seu redor, enquanto investigam, descobrem,
interagem, elaboram e transformam a sociedade na qual estão inseridas.
Para tratar assuntos que apresentam relevância social, que permeiam as
relações e as novas configurações familiares atuais, o Currículo em Movimento da
Educação Básica especifica alguns eixos transversais são eles: Educação para a
Diversidade, Educação para a Sustentabilidade, Cidadania e Educação em para e para
Direitos Humanos.
A educação para a diversidade busca implementar ações voltadas para o
diálogo, reconhecimento e valorização dos grupos sociais.
Educação para a diversidade: A diversidade pode ser entendida como a
percepção evidente da variedade humana, social, física e ambiental presente na
sociedade. Assim, apresenta-se como um conjunto multifacetado e complexo de
significações. Stuart Hall (2003) a define, no campo da cultura, como sendo uma
oposição aos pressupostos homogêneos construídos pelo Estado moderno, liberal e
ocidental, que se pautou, sobretudo, nos modelos universais, individuais e seculares. A
diversidade está relacionada, a um só tempo, à diferença de padrões, saberes e
culturas hierarquizadas e à desigualdade econômica. Esse atributo nos leva a alguns
grupos excluídos que, historicamente, têm vivenciado a desigualdade em virtude de
suas diferenças dos padrões preestabelecidos: mulheres, pessoas com deficiências,
negros, povos indígenas, população LGBT, quilombolas, campesinos entre outros.
As atividades propostas no CCEISF trabalhar no cotidiano das crianças o
conviver e respeitar o outro em suas diferenças culturais, econômicas, orientações
sexuais, configurações de familiares, étnicos e raciais. Levar a criança desde pequena
à reconhecer a existência da exclusão no ambiente escolar, formando um universo de
cidadão.
Na transversalidade: Educação cidadania e Educação em e para os Direitos
Humanos: Cidadania e direitos humanos são termos utilizados algumas vezes para
expressar uma mesma realidade, politica ou ação. A cidadania é uma ideia
fundamentada em uma ordem jurídico-política, ou seja, o cidadão é membro de um
determinado Estado e seus direitos ficam vinculados a decisões políticas. Por isso, os
direitos de cidadania são variáveis em função de diferentes países e culturas e
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determinados por diversos momentos históricos. No entanto, jamais estar dissociados
dos direitos humanos em sociedades democráticas.
Nesse processo, a criança é levada a se reconhecer como ser no mundo capaz
de

gerar

ações

transformadoras

sobre

este,

sendo

sua

participação

no

desenvolvimento das atividades constantemente incentivado. A educação em direitos
humanos como um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do
sujeito de direitos, para isso, é necessário englobar o conhecimento dos direitos
humanos existentes, no caso da Educação Infantil, o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
O eixo transversal Educação para a Sustentabilidade: sugere um fazer
pedagógico que busque a construção de cidadãos comprometidos com o ato de cuidar
da vida, em todas as fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas gerações.
Educação para a sustentabilidade perpassa o entendimento crítico individual e coletivo
de viver em rede e de pensar, refletir e agir acerca da produção e consumo consciente,
qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidária, agroecologia, ativismo
social, cidadania planetária, ética global, valorização da diversidade, entre outros.
A creche programa atividades pedagógicas por meio de saberes populares,
científicos e de interação com a comunidade, que visem a uma educação ambiental
baseada no ato de cuidar da vida em todas as fases. Busca-se oportunizar a
professores e estudantes a construção de uma sociedade igualitária que atenda as
necessidades do presente e conserve recursos naturais para as gerações futuras. A
educação visa promover nas crianças a preocupação e o cuidado em suprir suas
necessidades sem afetar o meio ambiente e as outras espécies de seres vivos, através
de atividades como reciclagem, reaproveitamento de alimentos, evitando o desperdício
dos recursos hídricos e outros.
A Escola possui um papel crucial na formação da cidadania centralizado no
processo democrático.
Se quisermos que elas cresçam como cidadãos ativos e participativos,
entretanto, precisamos aceitar que mesmo às crianças menores deveria
ser dada a oportunidade de expressar suas opiniões e sua parte na
tomada de decisões, tão logo elas tenham competência para tanto.
(GOLDSCHMIED & JACKSON, 2006, p. 24).
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7.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO.
A educação infantil é ofertada em regime anual, com inserção por idade

conforme preconizado na legislação educacional brasileira, perfazendo no mínimo
duzentos dias letivos, compreendendo no mínimo oitocentas horas de efetivo trabalho
escolar.
O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família, oferece a
Educação Infantil em período integral, de 7h30 as 17h30, atendendo a faixa etária de 2
a 3 (dois a três) anos completos ou a completar conforme legislação vigente e com a
seguinte enturmação:

Maternal I: a partir de 2 anos de idade
Maternal II: a partir de 3 anos de idade.

Segue quadro demonstrativo com o quantitativo de turmas e seus respectivos
profissionais, no ano de 2020. Ressalta-se que ocorre uma variação na disposição das
turmas anualmente, de acordo com uma visita a UNIPLAT para verificação de
demanda.

Maternal I
(a partir de 2
anos de idade)

Maternal I A
Maternal I B
Maternal IC
Maternal I D
Maternal IE
Maternal IF

Professor -1(um)
por turma.

Monitor 2 (dois)
por turma
por turma

Maternal II
(a partir de 3
anos de idade).

Maternal II A
Maternal II B
Maternal II C
Maternal II D
Maternal II E
Maternal II F

Professor 1(um)
por turma

Monitor 1(um)
por turma
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Em atenção a Convenção Coletiva de trabalho 2019/2021, do sindicato dos
Professores em Estabelecimento Particulares de Ensino do Distrito Federal
(SINPROEP), fica facultada à Instituição Educacional Parceira opção da carga horária
relacionado aos professores 20, 30 ou 40 horas semanais, conforme a necessidade. O
Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família optou por 40 horas
semanais sendo de 7h e 30 as 17 horas, ou seja, a professora participa de toda a rotina
pedagógica das crianças.
O ambiente físico escolar é um espaço propício para o desenvolvimento do
aluno, no qual a criança possa construir os seus conhecimentos. Nós organizamos de
maneira que atenda as necessidades cognitivas, motoras e sociais dos nossos alunos.
Além de atender as necessidades de alimentação, descanso, proteção, conforto,
higiene e saúde.
“O espaço físico para a criança de 1 a 6 anos deve ser visto como um
suporte que possibilita e contribui para a vivência e expressão das
culturas infantis – jogos, brincadeiras, músicas, histórias que expressem
a especificidade do olhar infantil. Assim, deve-se organizar um ambiente
adequado à proposta pedagógica da instituição, que possibilite à
criança a realização de explorações e brincadeiras, garantindo-lhe
identidade, segurança, confiança, interações socioeducativas e
privacidade, promovendo oportunidades de aprendizagem e
desenvolvimento” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Básicos
de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil. Encarte 1, pág
16, 2008).

Em cumprimento aos “Parâmetros Básicos de Infraestrutura para instituições de
Educação Infantil”, conforme citado acima, a instituição dispõe de um espaço na sala
onde está montado e organizado o “cantinho da leitura”, com o intuito de promover e
incentivar o hábito da leitura. A seguir será descrito quais os recursos físicos e
materiais pedagógicos e tecnológicos disponíveis, ressaltando que os materiais aqui
elencados são apenas ilustrativos e refletem o momento de construção deste Projeto
Pedagógico.
Recursos Físicos: São 12 salas de aulas com espaço adequado para atender
um quantitativo de 23 (vinte e três) alunos; 06 banheiros infantis, 05 banheiros adultos
e 01 banheiro para deficiente; pátio coberto; Solário; refeitório; lavanderia; cozinha; sala
de coordenação; Secretaria; sala de Serviço de Orientação Educacional (SOE); 01
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depósito para materiais de limpeza, 01 depósito para material didático e 01 depósito
gêneros alimentícios e sala da direção.

Foto: as crianças participando do circuito psicomotor
Recursos didático-pedagógicos: jogos pedagógicos; brinquedos pedagógicos;
livros infantis; aparelhos de DVD e som; fantasias e fantoches; velotrois; CDs e DVDs
de músicas e de desenhos infantis; brinquedos diversos que represente aspectos do
cotidiano; Acervo de livros pedagógico; notebooks, entre outros.
A rotina das atividades diárias desenvolvidas pelas crianças inicia-se com o
acolhimento das crianças no pátio pelos educadores de cada turma, onde se
organizam para receberem a primeira refeição, o café da manhã. Ao total, as crianças
recebem cinco refeições diárias, balanceadas, orientadas e acompanhadas pela
nutricionista, permitindo as crianças contato com alimentos diversificados, promovendo
o direito à saúde e à alimentação adequada.
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Foto: momento da refeição no pátio.
As atividades pedagógicas iniciam-se coma roda de conversa e
orientação da rotina diária com atividades de registro livre, musicalização, histórias
infantis, conto e reconto, troca de fraldas quando necessário. Banho de sol, parque,
recreio dirigido no pátio, idas ao banheiro sempre acompanhado por um educador.
Higienização das mãos sempre que necessário e escovação após o almoço e jantar,
repouso na própria sala.
No período vespertino, dando continuidade às atividades do cuidar e
educar e objetivando assegurar a educação em sua integralidade e entendendo o
cuidado como algo indissociável ao processo educativo, as crianças tomam banho e
realizam atividades pedagógicas e lúdicas, que são planejadas, acompanhadas e
orientadas pela equipe pedagógica.

Foto: Baile à fantasia.

FOTO: Coordenação motora
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Foto: encenação da chuva.
Foto: Dramatização lei Maria da Penha
No decorrer do ano serão realizadas atividades intencionais dentro das unidades
didáticas e as culminâncias serão através dos passeios ao circo, ao teatro, ao
zoológico, ao cinema, ao parque infantil de areia, visita a exposições artísticas e
culturais, passeio ao supermercado.

Foto: Passeio ao supermercado

Foto: A turma do Maternal II conhecendo as frutas

O planejamento do trabalho pedagógico ocorre em dois momentos: todos os
dias com as professoras com encontro no turno vespertino com duração de 1 hora por
dia, e quinzenalmente com as monitoras com 2 horas e 30 minutos de duração.
Atualmente, o trabalho pedagógico é organizado através de Unidades Didáticas.
Estes são processos de elaboração coletiva das crianças com o professor, com o
compromisso constante da construção compartilhada dos conhecimentos, envolvendo
discussões, interação e socialização com alunos de outras classes, com os pais, outros
profissionais da escola e até com a comunidade mais ampla.
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Em conformidade com a Estratégia de Matrícula de 2020 celebrado com a
Secretaria de Educação do Distrito Federal, as matrículas novas o procedimento será
externo de acesso à Rede Pública de Ensino para estudantes não matriculados (as) no
ano letivo de 2019 e que nela queiram ingressar. As inscrições para ingresso nas
Etapas (Educação Infantil – Pré-Escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e na
Modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão realizadas por meio da
Central Única de Atendimento Telefônico (Tele matrícula/156), conforme Cronograma
das Etapas de Matrícula É assegurado às crianças encaminhadas a instituição o
acesso

a:

educação,

informação,

lazer,

cultura,

alimentação

saudável,

acompanhamento pedagógico, social, nutricional e psicológico. A abrangência desse
benefício não se restringe às crianças, mas estende-se também às famílias e à
comunidade.
Dentro da rotina estabelecida pelas creches, a alimentação é um assunto que
provoca ansiedade e preocupação tanto nas famílias quanto na instituição, onde o
trabalho com alimentação representa muito mais que o simples ato de comer. Por trás
dessa ansiedade e preocupação, existe uma equipe envolvida, trabalhando em
conjunto.
No período de adaptação, muitas crianças apresentam dificuldades de se
alimentar, muitas das vezes por terem hábitos alimentares estabelecidos pelas famílias,
ofertando mamadeiras, chupetas, alimentos com grande teor de açúcar e sódio, dentre
outras coisas que dificultam a prática da alimentação saudável. Muitas crianças não
conhecem as frutas, verduras e legumes. A nutricionista tem a parceria dos
Educadores da instituição, onde os mesmos estimulam as crianças a experimentarem
alimentos desconhecidos pelas crianças, através do lúdico desenvolvendo projetos
para as crianças incluindo os familiares nesse processo.
Para estimular uma alimentação saudável, é necessário um trabalho de parceria
entre a instituição e as famílias, onde quando necessário é agendado um atendimento
com a família da criança que apresenta ou possui uma particularidade alimentar. É
nesse atendimento que sabemos a realidade cotidiana de cada criança.
A creche atende em período integral 276 crianças matriculadas, sendo 138 no
Maternal I na faixa etária de 02 anos; e 138 Maternal II com crianças na idade de 3
anos a 11 meses, sendo do sexo feminino e masculino. Foi realizada a pesagem das
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crianças no período matutino, após terem tomado o café da manhã, e realizado uma
análise do peso, com a finalidade de verificar o estado nutricional das crianças, foi
utilizado como referência às tabelas da Organização Mundial de Saúde – OMS, de
peso por idade de acordo com o sexo. Como resultado do levantamento obteve-se:

Estado Nutricional das Crianças
Maternal 01

Gráfico Maternal I

Maternal 1 - crianças com eutrofia 62%, acima do peso 35% e abaixo do peso
3%.
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Estado Nutricional das Crianças
Maternal 01

Gráfico: Maternal II

Maternal 2 - crianças com eutrofia 76%, acima do peso 5% e abaixo do peso 19%.

Tendo em vista, a análise dos resultados será implementado um plano de ação
já que, as crianças com baixo peso, podem apresentar carências nutricionais, como
anemia ferropriva, retardo do crescimento e do desenvolvimento mental. O cardápio
será enriquecido com alimentos ricos em ferro e ofertado uma dieta hipercalórica, para
recuperação do peso, prevenção de doenças causadas por déficit nutricional. E as
acima do peso, deve-se ofertar os alimentos nas quantidades adequadas e alimentos
como, verduras e frutas, para que conforme forem crescendo, o peso se adapte a
altura, como fase do estirão, para que não se torne um adulto obeso. Também, é
importante o acompanhamento familiar onde a creche trabalhará em conjunto com os
pais, para que em casa continuem o trabalho, como não oferecer as crianças alimentos
industrializados e fomentar o consumo de alimentos naturais e integrais, para controle
de peso. A instituição se compromete a promover encontros com os responsáveis em
roda de conversas e palestras para fazer uma conscientização dos pais.
São ofertadas 05 (cinco) refeições diárias, elaboradas pela nutricionista,
seguindo a Lei do Escudeiro em quantidade, qualidade, harmonia e adequação;
oferecendo macronutrientes e micronutrientes para as crianças, de acordo com a
OMS/FAO, 2003.
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As refeições são preparadas pelos cozinheiros com muita dedicação e
cuidados higiênicos, sob supervisão do nutricionista, estando divididas ao longo do
período que se encontram na creche, do seguinte modo: café da manhã, colação,
almoço, lanche e jantar. Nesses momentos de refeições a criança possui autonomia
em se servir. Algumas crianças possuem restrição alimentar a determinados alimentos,
os pais trazem o laudo médico, atestando que a criança possui alguma restrição
alimentar, tais como: alergia ao leite, intolerância a lactose, deficiência em Glicose-6fosfato desidrogenase (G6PD), entre outras. E é elaborada uma dieta diferenciada com
restrição do alimento, fazendo a troca por outro, como leite de soja, manteiga zero
lactose.
Exemplo de Cardápio Semanal:
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Foto: Maternal II se servindo.

Foto: Trabalhando a autonomia.

A instituição, embasada na concepção de que a educação é um processo que
envolve toda a comunidade, estimula a participação da família através de atividades
que englobam a criança e seus familiares. Essa articulação é considerada importante
para o desempenho do aluno e alcance dos objetivos educacionais. As estratégias
executadas são:


Reuniões extraordinárias, para orientações e discussão de temas relativos ao
desenvolvimento humano na infância.



Duas reuniões semestrais para acompanhar o processo de desenvolvimento e
aprendizagem da criança, mediante apresentação do Relatório Descritivo
Individual do Aluno (RDIA);



Reuniões individuais com a família e a equipe para solucionar problemas
específicos à aprendizagem, comportamento e alimentação do aluno.



Contato diário com os pais através da agenda escolar, informando sobre o
desempenho do aluno ou ocorrências que o envolva, bem como recados
referentes às atividades desenvolvidas.



Comissão Escolar com o objetivo de aproximar mais as famílias na participação
da vida escolar do filho (a).



Rodas de conversas tratarão sobre assuntos relevantes para a realidade de
cada turma.
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Foto: Reunião de pais e apresentação do corpo docente.

Também são aplicados questionários com questões objetivas e subjetivas, ao
final do primeiro e segundo semestre do ano, os quais são respondidos nas reuniões
pedagógicas realizada neste período. Os questionários têm por finalidade a coleta de
dados e sugestões para compreender como a escola está sendo percebida e os seus
resultados são utilizados para o planejamento e a realização de possíveis mudanças.
As festas realizadas durante o ano têm-se o objetivo principal ser a culminância
das Unidades Didáticas: a Festa Junina (em junho), Festa da criança (Outubro) e a
Festa da Família (em Setembro), neste momento as famílias participam de um dia de
diversão e partilha do que foi aprendido pelas crianças, ampliando o conhecimento do
trabalho efetuado na instituição e estreitando os laços entre escola e família. As
festividades são planejadas, buscando o desenvolvimento de atividades das unidades
didáticas e que promovam a construção de conhecimento.
Por acreditar que o alcance dos objetivos educacionais só serão possíveis se
todos os profissionais comungarem da mesma visão e missão institucional, o Centro de
Convivência e Educação Infantil Sagrada Família preocupa-se em oferecer um espaço
de reflexão e autoavaliação para todos os seus profissionais, quais sejam: professores,
monitores, equipe gestora, servidores gerais, portaria, secretaria, cozinheiros e vigias.
Assim, são realizados atendimentos individuais ou em grupo, juntamente do Diretor (a),
Coordenador (a) Pedagógico (a), Orientador (a) Pedagógico (a) e Psicólogo (a); para
que sejam dadas devolutivas sobre o desempenho, coleta de sugestões ou críticas e
fortalecimento do diálogo como forma de mediar e solucionar conflitos dentre outros.
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Esse ano teve inicio ao projeto cuidando de quem cuida, com o intuito de cuidar
e fortalecer os profissionais, empoderando-os nesse processo fazendo refletir e
valorizar-se como ser útil e de extrema importância na vida de todos.
São ministradas palestras educativas para crianças atendendo as necessidades
das Unidades Didáticas (sobre prevenção de piolhos, importância sobre reciclar, saúde
bucal e outros) e para os familiares (sobre prevenção de acidentes domésticos,
violência sexual, desenvolvimento infantil e como colocar limites tendo o respeito da
criança, entre outros). Os temas das palestras são sugeridos pelos próprios pais após a
finalização de reuniões escolares, por parceiros que já realizam um trabalho sobre
temas específicos ou conforme a necessidade observada pela equipe pedagógica.

Foto: estudo do Currículo

8.

Foto: Projeto “Cuidando de quem cuida”

CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO.
[...] a criança não é um adulto em miniatura. Ela modela sua própria
cultura primitiva; embora não possua a arte da escrita, ainda assim
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escreve; e ainda que não possa contar, ela conta, todavia (LURIA,
1989, p. 102).

A avaliação é concebida como um momento de promover a melhoria da ação
pedagógica, com o intuito de favorecer o crescimento biopsicossocial do aluno.
Observa-se isso, no depoimento da educadora a respeito do que é a avaliação na
Educação Infantil: “Avaliar se destina a obter informações e subsídios capazes de
favorecer o desenvolvimento da criança e ampliação de seus conhecimentos”.
O professor assume o papel de mediador, questionador e investigador,
promovendo uma ressignificação das experiências vivenciadas pelas crianças gerando
avanços na aprendizagem. Além do compromisso de criar um ambiente facilitador de
criação e descoberta, capaz de fomentar a construção do conhecimento, através da
exploração do meio.
A avaliação considera a singularidade de cada criança, de acordo com as suas
habilidades, evoluções e dificuldades. Este acompanhamento é continuo, mediante
observações da relação entre o desenvolvimento e aprendizagem da criança, que
servirá para o planejamento de atividades e projetos voltados para atender a criança de
modo integral.
De acordo com Arnaiz Sanchez (2003), para operacionalização do processo de
observação, o observador deverá dispor de instrumentos e de habilidades,
vivenciando-a primeiro para depois executar.
“Por isso, consideramos que as atitudes de observação, análise e
reflexão quanto às manifestações das crianças, enquanto na situação
de sala de aula, são essenciais para o processo de avaliação na escola
infantil” (SMOLE, 2003, p. 178).

Alguns aspectos observados são a interação, participação, autonomia,
identidade pessoal, linguagem, entre outros.
“Para que as aprendizagens infantis ocorram, é preciso que o professor
considere, na organização do trabalho educativo:
- A interação com crianças da mesma idade e de idades diferentes em
situações diversas como fator de promoção da aprendizagem e do
desenvolvimento e da capacidade de relacionar-se;
- Os conhecimentos prévios de qualquer natureza, que as crianças já
possuem sobre o assunto, já que elas aprendem por meio de uma
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construção interna ao relacionar suas ideias com as novas informações
de que dispõem e com as interações que estabelece;
- A individualidade e a diversidade;
- O grau de desafio que as atividades apresentam e o fato de que
devem ser significativas de maneira integrada para as crianças e o mais
próximas possíveis das práticas sociais reais;
- A resolução de problemas como forma de aprendizagem”. (RCNEI,
1998, v.1, p.30).

Na instituição a avaliação formativa acontece através da observação sistemática
cujo registro é realizado em caderno de campo, bem como no Diário de Classe, em
portfólio que não é meramente um instrumento de coletânea das atividades
desenvolvidas pelos alunos, mas constituem-se dados alusivos ao progresso do aluno
e no caderno de grafismo, instrumento que permite a verificação do progresso
expressivo da criança através dos desenhos. As reflexões, análises e inferências
oriundas dessa sistemática comporão o Relatório Descritivo do Aluno (RDIA). Ao
avaliar, visamos compreender as expressões, a construção do pensamento e do
conhecimento, desenvolvimento da criança bem como suas necessidades e interesses,
guias primordiais do planejamento e das praticas pedagógicas.
Nesta perspectiva, busca-se que a avaliação seja construída no diálogo entre o
professor e

o

aluno,

no

que

tange o

processo

de

ensino-aprendizagem,

compreendendo o nível de assimilação e construção do conhecimento. Estes
instrumentos são apresentados semestralmente aos pais ou responsáveis, para que se
tornem cientes da evolução da criança e possam dar continuidade ao trabalho
realizado na instituição no âmbito familiar. Além disso, tem-se o registro de
intercorrências e o uso de agenda como forma de diálogo com a família. É feita a
alusão à assiduidade do aluno, mediante registro diário das educadoras.
Na Educação Infantil, o aluno é encaminhado para a escola sequencial
automaticamente, ou a família poderá optar escolas sequenciais sugeridas pela Uniplat
no mês de setembro quando a Regional encaminha as opções.

8.1 CONSELHO DE CLASSE
Procurando ser coerente com o processo de avaliação, o Conselho de Classe se
apresenta como parte importante do processo avaliativo, pelo fato de reunir diferentes
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pareceres profissionais sobre cada aluno, que servirão de subsídios para os
diagnósticos e as recomendações deles decorrentes. O Conselho tem função
mediadora é feito semestralmente, assume caráter deliberativo quanto ao processo de
avaliação.
Os profissionais envolvidos com a aprendizagem de uma determinada turma,
reunidos em Conselho, emitem um diagnóstico que se fundamenta nas relações
interpessoais, na metodologia utilizada, nos conteúdos desenvolvidos e em outros
aspectos considerados importantes da realidade das crianças e dos professores.
Essa análise, de natureza crítica, poderá indicar as causas das dificuldades do
processo educativo e eventuais motivos que se constituem em problemas de atuação,
tanto do professor como dos alunos.
O Conselho de Classe presume que os professores, com base nos objetivos
estabelecidos nos componentes curriculares, se auto avalie quanto a seu desempenho
e ao desempenho dos alunos, buscando propostas alternativas, regras e estratégias
que visem à superação das necessidades detectadas e à adoção de medidas
preventivas no decorrer do ano letivo. Dessa forma, o Conselho de Classe se
caracteriza como processo que amplia a consciência crítica dos professores,
conferindo à ação educativa rigor metodológico e dimensão participativa, com registro
em ata de todas as suas decisões, caracterizando-se como documento regulador da
dinâmica educativa.
O Conselho de Classe é constituído pelos educadores da turma, pela
Coordenadora, pelo Orientador Pedagógico, pela Direção, pelo psicólogo e pela
comissão de representante de pais juntamente com as crianças da instituição.

9.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
No início do ano letivo é feito uma coordenação geral com toda a equipe

pedagógica, com o objetivo de elaborar um Plano de Ação em Unidades Didáticas com
projetos e atividades a serem desenvolvidos e definição das atividades culturais. Esse
planejamento é anual está sujeito a mudanças, devido ser visto como algo dinâmico e
flexível conforme as necessidades que surjam em cada turma.
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O planejamento pedagógico é realizado nas Coordenações Pedagógicas e é
arquitetado a partir da “Proposta de Organização Curricular”. Essa parte de Unidades
Didáticas que organizam temporalmente os objetivos de aprendizagem, as linguagens,
as atividades a serem desenvolvidas (permanentes e diversificadas), as estratégias de
avaliação, o cronograma de trabalho e os recursos didáticos. Quando esse instrumento
é elaborado, busca-se a partir dele, produzir o desenvolvimento das atividades por
meio dos planos de aula.
Para a execução do planejamento, são realizados dois momentos de
Coordenação Pedagógica. Um, com as professoras, que é realizado diariamente com
duração de 1 hora. E o outro, com as monitoras, que é realizado quinzenalmente para
planejar as atividades vespertinas.
Na coordenação pedagógica com as professoras é realizado o preenchimento
do Diário de Classe, o planejamento pedagógico para as atividades diárias por meio de
Projeto Didático elaborado e estruturado no Portfólio. Também, são preparadas as
atividades de Grafismo (desenho livre), é realizado planejamento individual, são
passados informes sobre a rotina da escola, Orientadora Pedagógica, Psicólogo e
Nutricionista, quando necessário.
Nas coordenações, chamadas de coletivas, com as monitoras são planejadas as
atividades do período vespertino registradas no Caderno de Desenho (como: colagens
pintura, desenho livre, dobraduras e outras). Quanto ao Diário Vespertino, as monitoras
são as responsáveis pelo seu preenchimento.
As

unidades

didáticas

são

estruturadas

e

executadas

baseadas

nas

necessidades de cada turma, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional e a fim de
melhorar o desempenho e concretização das metas educacionais, são promovidos
Grupos de Estudos, semanais, de aproximadamente 1 hora, para expandir
conhecimentos sobre a aprendizagem e desenvolvimento da criança, ou de temas de
relevância à prática dos educadores.
O planejamento de ensino por Unidades Didáticas supõe uma organização de
ações de ensino e aprendizagem que requerem a atenção do professor. Com base
nisso usa-se cincos momentos que articulam essa organização do ensino e da
aprendizagem, são elas:
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 Exploração: O professor deve sondar as atitudes e os conhecimentos que os
alunos já possuem que se constituem como base para a compreensão de novos
estudos e serem realizados, ou seja, se trata de um estudo sobre os
conhecimentos dos alunos para o desenvolvimento de trabalhos mais complexos
e aprofundados.
 Apresentação: o conteúdo geral da unidade é apresentado ressaltando a
importância do estudo, sua contribuição para o conhecimento com a realidade e
sua aplicação prática. É nesse momento em que o aluno entra em contato com
os aspectos gerais do novo conhecimento, adquirindo uma visão de conjunto e
globalizadas do conteúdo da unidade.
 Assimilação: o aluno se “transforma em estudante” e desenvolve seu processo
de aprendizagem, mediante estudo pessoal e de coleta de dados. O
desenvolvimento da aprendizagem nesse momento possui dois objetivos:
estimular atitudes favoráveis ao estudo, orientando o aluno no uso de técnicas
de trabalho intelectual e proporcionar condições adequadas para a elaboração
dos próprios conceitos- o aluno deve aperfeiçoar sua capacidade critica
aproveitar todas as possibilidades da imaginação criadora, cultivar qualidades de
liderança e atitude de iniciativa, dentre outras.
 Organização: busca-se fixar e manter a aprendizagem e sistematizar o novo
conhecimento. Os alunos elaboram sínteses analíticas, estruturam quadros
sinóticos e indicam as relações de subordinação entre as partes e o todo do
conteúdo da unidade.
 Exposição ou Culminância: o conteúdo desenvolvido pelos estudos da unidade
será reelaborado pelos estudantes. O objetivo dessa fase é aperfeiçoar a
expressão oral e escrita dos alunos e prepará-los para apresentar relatos de
experiências, de pesquisas, de aulas de uma variedade de atividades didáticas.
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GESTÃO PEDAGÓGICA
PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
OBJETIVOS

AÇÕES/

PARCERIAS

ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIAS

ENVOLVIDAS

Acompanhar a proposta
pedagógica da escola,
coordenando o
planejamento com a
finalidade de qualificar as
ações do grupo docente
para que sejam coerentes
com o que se propõe no
PP.
Apoiar a direção escolar
mantendo atualizada a
proposta Pedagógica,
Planos de Estudos e
Regimento Escolar,
propondo espaços e meios
de reconstruí-los, junto a
equipe docente quando
necessário, bem como
auxiliar nas demandas que
se apresenta, diariamente
no que se refere à
professores, educandos e
família.
Operacionalizar projetos,
com o compromisso
visando a construção de
conhecimentos, formas de
pensar e sentir mais
elaboradas, e nos valores
sociais.

Assistência à direção em
assuntos pedagógicos e
em atividades sociais.
•Executar o trabalho de
coordenação sempre em
conexão com a direção da
escola. • Planejar e
executar reuniões
pedagógicas.
•Participação nas reuniões
de Pais.
• Coordenar e assessorar
a elaboração do
calendário escolar e
garantindo as metas
estabelecidas na Proposta
Pedagógica.
Sugerir metodologias
diferenciadas (filmes,
jogos, livros e outros). •
Proporcionar práticas
inovadoras aos
professores;
(pesquisando, estudando,
fazendo cursos,
oferecendo atividades).
Trocar experiências e
procurar sempre ouvir os
professores e atendê-los
sempre que possível.

Gestoras da SEEDF
Psicólogo da
Instituição
Orientador
Educacional
Gestores da
Instituição.

PÚBLICO

Crianças,
professores,
monitores, pais e
comunidade escolar.

CRONOGRAMA

Ao longo do ano
letivo 2020.

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES
A avaliação será um
trabalho progressivo e
cooperativo entre a
direção, coordenação
pedagógica, orientador
pedagógico e o corpo
docente, integrados na
diagnose dos
problemas que
interferem no processo
ensino-aprendizagem,
para dar-lhe solução
adequada. E será feita
através de
diagnósticos, análise
do plano elaborado,
para verificar se os
objetivos foram
alcançados,
observações diretas e
indiretas de todas as
atividades
desenvolvidas,
conversas, fichas de
acompanhamento,
levantamentos
estatísticos e através
de reuniões de
Conselho de Classe.
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Orientar pedagogicamente
aos docentes, discentes e
as famílias, favorecendo o
envolvimento da
comunidade com a escola,
acompanhamento
sistemático ao professor e
avaliando o rendimento
escolar. Acompanhar,
incentivar, complementar e
assessorar as ações dos
professores no
planejamento e
desenvolvimento das
atividades.

Orientação e
acompanhamento no
preenchimento dos diários
de classe.
• Participar e ajudar no
planejamento e execução
de festividades que
acontecer na escola.
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GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS
PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS
OBJETIVOS

AÇÕES/

PARCERIAS

ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIAS

ENVOLVIDAS

Melhorar os índices do
parâmetro de qualidade
referentes à avaliação
externa bem como o
atendimento prestado a
comunidade escolar.

Acompanhar cada
aluno individualmente,
mediante registro da
sua frequência e do
seu desempenho no
dia a dia, que devem
ser realizadas
periodicamente.
• Criar um ambiente
físico estimulante.
Convocar o
acompanhamento e
participação dos pais.

Gestoras da SEEDF.
Gestora da Instituição.
Equipe multidisciplinar

PÚBLICO

CRONOGRAMA

As crianças e os pais.

Ao longo do ano letivo
2020.

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES
Analisando os
resultados das
avaliações realizadas
e participação nas
atividades escolares.
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GESTÃO PARTICIPATIVA
PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA
OBJETIVOS

AÇÕES/

PARCERIAS

ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIAS

ENVOLVIDAS

• Reunião de pais
Dinamizar a gestão
escolar.

Criar uma relação de
reciprocidade entre
escola e comunidade
escolar. • Conscientizar
os pais da importância
de participar das
atividades
desenvolvidas pela
escola. • Promovidos
mais encontros e
palestras interessantes.
• Propiciar a
comunidade escolar
participação e exercício
da cidadania. • Instigar a
participação da
comunidade escolar nas
instancias colegiadas.

Chamar a comunidade
para dentro da escola,
fazer parcerias com a
comunidade escolar.

PÚBLICO
Crianças,
professores,
auxiliares em
educação, enfim
toda equipe
escolar, pais e
comunidade
escolar.

CRONOGRAMA
Ao longo do ano letivo
de 2020.

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES
Através de relatórios
e análise das ações
desenvolvidas e
discussões coletivas
dentro comunidade
escolar.
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – SOE
OBJETIVOS

AÇÕES/

PARCERIAS

ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIAS

ENVOLVIDAS

Possibilidade de
atendimento aos pais e/ou
responsáveis para
orientações sobre
demandas trazidas pelas
professoras/monitoras e
até mesmo a pedido da
família. Realização de
visitas domiciliares e
Rodas de Conversa com
as
famílias de cada turma.
Acolhimento das equipes
de sala;
Acompanhar o
desenvolvimento da
criança.
- Mediar conflitos e
trabalhar junto com a
equipe.

- Implantar o
PROJETO
CUIDANDO DE
QUEM CUIDA, para
com os profissionais
da instituição.
Proporcionar espaços
de estudo, análise e
compartilhamento de
práticas
Pedagógicas.
Diagnóstico da
realidade escolar.
Levantamento de
dados relevantes a
serem trabalhados
pelo SOE no decorrer
do ano.
Roda de conversa
com as famílias.
Reunião de pais.
- Atendimento
individualizado.
- Conselho de classe.

Conselho Tutelar,
Educação Precoce,
Unidade Básica de
Saúde, SEEDF.
Centro de ensino
especial.
Gestoras da SEEDF.
CREAS e CRAS.
Encaminhamentos
para COMPP para
atendimentos
especializados

PÚBLICO
Famílias, crianças,
educadores.

CRONOGRAMA
Ao longo do ano letivo
de 2020.

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES
Será realizada durante
todo o processo de
desenvolvimento das
atividades, através do
acompanhamento do
trabalho desenvolvido.
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GESTÃO FINANCEIRA
PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA
OBJETIVOS

AÇÕES/

PARCERIAS

ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIAS

ENVOLVIDAS

Cumprir com as metas,
resultados esperados,
indicadores e parâmetros
para aferir o seu
cumprimento de qualidade
listados no plano de
trabalho e o termo de
colaboração em vigência.
Promover a gestão
financeira da escola de
acordo com os princípios
de autonomia e ética,
administrativa, otimizando
a utilização dos recursos
financeiros com a
participação da
comunidade escolar.
Informar a comunidade
escolar todas as melhorias
feitas em benefício do
aluno e da escola.

Manter um contato
direto e transparente
com a comunidade,
construindo um
relacionamento
harmonioso de tal
forma que a
comunidade perceba
a importância de sua
participação na
construção de uma
escola de qualidade. •
Melhorar do espaço
físico escolar
proporcionando a
acessibilidade,
segurança e bemestar de todos. •
Manter a atualização
de dados. • Zelar pela
transparência da
gestão pública na
área da educação.

Parceria com SEEDF.

PÚBLICO
Crianças, professores,
auxiliares em
educação, enfim toda
equipe escolar, pais e
comunidade escolar.

CRONOGRAMA
Ao longo do ano letivo
de 2020.

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES
Acompanhamento e
supervisão da
comunidade escolar,
por meio da análise
dos resultados e da
supervisão e controle
e prestando contas a
comunidade escolar
de todos os atos
financeiros.
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GESTÃO ADMINISTRATIVA
PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
OBJETIVOS

AÇÕES/

PARCERIAS

ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIAS

ENVOLVIDAS

Garantir o atendimento
adequado e satisfatório a
todos os atendidos.
Garantir infraestrutura
adequada.
• Conservar e realizar
manutenção do prédio escolar
e bens patrimoniais.

Estimular a construção
dos laços de afetividade
e proporcionar meios
para que todos se
desenvolvam
integralmente. •
Propiciar a
descentralização,
compartilhando
responsabilidades com
os todos os atores
envolvidos no processo.
• Conservar e viabilizar
a conservação dos bens
móveis e valorizar o
patrimônio público
escolar.
Realizando as
manutenções
necessárias garantindo
uma boa infraestrutura.
• Solicitando que sejam
realizadas as
manutenções
necessárias. •
Solicitando ampliações
necessárias e/ou
adequações
necessárias para o bom
atendimento da clientela
escolar.

PÚBLICO
Crianças, professores,
monitores, demais
funcionários, pais e ou
responsáveis.

CRONOGRAMA
Ao longo do ano letivo
de 2020.

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES
Análise de resultados
por meio da avaliação
institucional e da
observação.
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GESTÃO DE PESSOAS
PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO PESSOAS
OBJETIVOS

AÇÕES/

PARCERIAS

ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIAS

ENVOLVIDAS

Criar incentivos para
os profissionais se
sintam estimulados a
buscar novas
oportunidades de
qualificação.
• Realizar reuniões
mensalmente.
Viabilizar os espaços e
tempos para os
mesmos possam
participar de
capacitações.
• Criar uma visão de
conjunto associada a
uma ação de
cooperativismo. •
Promover um clima de
confiança.

Formações
continuadas para
educadores da
Educação Infantil pela
SEEDF.

Incentivar professores e
auxiliares em educação a
buscar qualificação e
capacitação.
• Propiciar qualidade de
vida no trabalho.
• Integrar a comunidade
escolar.

PÚBLICO

CRONOGRAMA

Crianças, professores,
auxiliares em
educação, enfim toda
equipe escolar.

Ao longo do ano letivo
2020.

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES
Através da análise das
ações desenvolvidas e
através da análise e
discussões coletivas
da comunidade
escolar, e avaliação
institucional.
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QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLIANRES DESENVOLVIDOS NA UE.

PROJETO

Projeto Leitura

Projeto Meu amigo

Projeto pequenos artistas

Projeto meu brinquedo
favorito

Projeto Alimentação
Saudável

OBEJTIVOS
Despertar o prazer
da leitura e aguçar o
potencial cognitivo e
criativo do aluno;

Incentivar
e
promover
ações e reflexões dentro da
escola
que
valorizem
a diversidade e o respeito
às diferenças abrangendo
todos os envolvidos no
processo educacional (pais,
alunos, professores, núcleo
gestor,
funcionários
e
comunidade).

Levar
os
alunos
a
conhecerem a história, a
infância e algumas obras
de
Cândido
Portinari,
favorecendo o processo
criativo de cada criança,
procurando desenvolver os
diferentes
tipos
de
linguagem (oral, visual,
corporal
e
escrita),

PRINCIPAIS AÇÕES
A criança leva um titulo
infantil para casa
semanalmente para leitura
e produção de um desenho
alusivo ao livro com o
auxilio dos pais
/responsáveis.
A turma elege e
confecciona um
personagem que traga
características diferentes
como etnia, gênero e
necessidade especial, com
intuito de construir nas
crianças uma consciência
de diversidade e de
respeito.

PROFESSOR

AVALIAÇÃO DO E NO

RESPONSÁVEL

PROJETO

Todos os educadores e os
demais funcionários
envolvidos nessa atividade.

A avaliação acontecerá ao
longo do ano de acordo
com a participação da
família e das crianças nas
atividades realizadas e
entregues.

Visa difundir a releitura de
obras
de
artes
na
Educação
Infantil
priorizando o conhecimento
da vida e da obra de
artistas nacionais.

Em dia determinado pela
Creche a criança traz o seu
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possibilitando que elas
expressem suas opiniões e
que
desenvolvam
a
capacidade de pensar, falar
e
criar,
tornando-se
produtoras de arte.

brinquedo
favorito
e
trabalha
as
devidas
divisões em sala bem como
a consciência do coletivo e
de
negociações
interpessoais.

Levar
as
crianças
a
aprender a compartilhar o
seu brinquedo afetivo com
os seus colegas.

Promover uma reeducação
alimentar com o consumo
de alimentos saudáveis,
manter hábitos de higiene e
a consciência de sua
contribuição
para
a
promoção da saúde de
uma forma atraente, lúdica
e educativa.

.
Criar hábitos
alimentares saudáveis em
crianças e adolescentes
não é uma tarefa fácil, mas
estimular a ingestão de
frutas e verduras e orientar
quanto ao exagero no
consumo de
alguns alimentos são
ações que ajudam na
conscientização.

58

UNIDADE DIDÁTICA I: Descobrindo os sons.
SUBUNIDADES: Acolhimento e inserção das crianças.
 Os sons do corpo (coração, útero, barriga fome, gases).
 Sons dos sentidos.
 Sons da água e sua importância.
 Dengue
 Alimentação e sua importância.
 Higiene e sua importância.
 Páscoa.

Cronograma:

10/02 a 27/04

JUSTIFICATIVA:
Os primeiros dias na escola geram expectativas, ansiedade, insegurança, angústias, medos e dúvidas em pais, crianças, professores e
funcionários. Considerando esse momento muito importante é fundamental desenvolver um trabalho que facilite a transição do ambiente
familiar ao escolar, pensando e planejando atividades que garantam uma inserção gradativa, envolvendo todos em um ambiente afetivo
e acolhedor.
Através de atividades lúdicas aonde a criança irá aprender a tomar banho, alimentar-se, cuidar dos seus pertences fortalecendo vínculos
com os profissionais e colegas de sala de aula.
Nesses momentos que as crianças irão conhecer a si mesmos e o próximo despertando a alteridade para com o outro. Usando o próprio
corpo e conhecendo os sons que o mesmo tem.
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UNIDADE DIDÁTICA II:

Conhecendo os sons.

SUBUNIDADES: Semana da educação para vida.
 Sons dos animais e seus cuidados.
 Paisagem local
 As partes das plantas
 Sons da natureza e seus cuidados
 Projeto artista (conhecendo o artista brasileiro ou da cidade).
 Projeto: Alegria que contagia
Culminância: festa junina

Cronograma: 28/04

a 10/07

Culminância: Festa Junina com o tema: Alegria que contagia.
JUSTIFICATIVA:
Som é tudo que soa! Segundo Teca Brito (2003, p.17): A música é uma linguagem universal. Tudo o que o ouvido percebe sob a forma
de movimentos vibratórios. Os sons que nos cercam são expressões da vida, da energia, do universo em movimento e indicam
situações, ambientes, paisagens sonoras: a natureza, os animais, os seres humanos traduzem sua presença, integrando-se ao todo
orgânico e vivo deste planeta. De fato, a música é um elemento sempre presente na cultura humana. Sendo imprescindível na formação
da criança para que ela, ao se tornar adulta, atinja a capacidade de pensar por conta própria e exerça sua criatividade de maneira crítica
e livre, a música e também a dança são fundamentais na formação do corpo, da alma e do caráter das crianças e dos adolescentes. A
música ganha ainda mais importância por arrebatar não só as crianças, mas também os adolescentes e os adultos. Nesse sentido, este
trabalho se justifica na medida em que procura demonstrar a importância da música para a formação da criança. Isso vale tanto para as
atividades escolares quanto para todas as outras atividades desenvolvidas para e com a criança. Além de contribuir para que os diversos
conhecimentos sejam mais facilmente apreendidos pelo infante, a música faz com que ele desenvolva sua criatividade, sua subjetividade
e exerça sua liberdade, tornando-o, no futuro, um ser autônomo e capaz de exercer com responsabilidade seu papel de ser autônomo e
cidadão.
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UNIDADE DIDÁTICA III: Explorando os sons
SUBUNIDADES: Instrumentos musicais (confecção e conhecer cada um
Cronograma: 29/07
e sua função a criança será o protagonista).
 Sustentabilidade
 Capitulo 06 (práticas comentadas). Pag. 146.
 Diversidades – projeto Meu amigo – Dia Nacional da luta das pessoas com deficiência.

a 08/10

Culminância: Festa da Família “quem canta seus males espanta”- show de talentos.

JUSTIFICATIVA:
Tendo em vista a dificuldade de convivência das crianças, a falta de tolerância demonstrada pelos pais (o que interfere de forma negativa
nas ações pedagógicas realizadas com a turma) e o egocentrismo exagerado à faixa etária apresentado por grande parte das crianças
observamos a necessidade de uma unidade que trabalhe com valores, tolerância às diferenças, regras de convivência, identidade e
autoestima. Proporcionar as crianças momentos de convivência saudável, amiga, criativa e construtiva; pois através da brincadeira a
criança atribui sentido ao seu mundo, se apropria de conhecimentos que a ajudarão a agir sobre o meio em que ela se encontra, a
brincadeira é uma forma de preservar a produção cultural de um povo num certo período histórico. E é esta representação cultural
importante para a construção da identidade social que será tratada nesta unidade utilizando recursos tecnológicos para que os alunos
possam interagir e vivenciar de maneira prazerosa esta vivência. "Resgatar a história de jogos tradicionais infantis, como expressão da
história e da cultura, pode nos mostrar estilos de vida, maneiras de pensar, sentir e falar e sobretudo, maneiras de brincar e interagir.
Configurando-se em presença viva de um passado no presente", trazendo a música como o elo entre a família e a escola. Este projeto
contempla a necessidade de pequenos atos, que serão responsáveis por grandes transformações que devem ser assumidas por nós,
para o resto de nossas vidas e assim estaremos garantindo o futuro de nossas gerações com fraternidade e sustentabilidade.
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UNIDADE DIDÁTICA IV: Conhecendo a minha cultura através da música.
SUBUNIDADES: Semana dia das crianças – Cantigas de roda/ contos.
 Direitos e deveres
 Moradia e os sons (liquidificador, batedeira, furadeira entre outros).
 Energia elétrica e solar.
 Consciência negra
 Semana Maria da Penha
 Natal
 O significado do Natal.

Cronograma: 09/10

a 23/12

Culminância: festa das crianças com brincadeiras e atividades diversificadas.
Final do ano cantata de Natal.

JUSTIFICATIVA:
É um termo com várias acepções, em diferentes níveis de profundidade e diferente especificidade São práticas e ações sociais que
seguem um padrão determinado no espaço. O que é Cultura: (do latim cultura, cultivar o solo, cuidar). Refere-se a crenças,
comportamentos, valores, instituições, regras morais que permeiam e identifica uma sociedade. Explica e dá sentido a cosmologia social,
é a identidade própria de um grupo humano em um território e num determinado período. No senso comum: "cultura é tudo o que é
produzido pelo homem que o difere dos animais "VAMOS PENSAR AQUI A CULTURA COMO”: O conjunto de manifestações artísticas,
sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou civilização. Fazem parte da cultura de um povo as seguintes atividades e
manifestações: música, teatro, rituais religiosos, língua falada e escrita, mitos, hábitos alimentares, danças, arquitetura, invenções,
pensamentos, formas de organização social, etc.
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RECURSOS DIDÁTICOS: Ábaco, acrilon, agenda, algodão, anilina, apagador,
apontador, aquarela, argila, avental infantil, avental para contar historia, balão,
bandeiras, barbante branco e colorido, bloco criativo, blocos lógicos, bobina kraft, bolas
de isopor, bomba manual para balões, borracha, caderno brochurão sem pauta,
caderno de desenho, caneta hidrocor, caneta para desenho, canetinha hidrocor,
canudo, carimbo pedagógico, cartolina dupla face, cartolina, cavalete pedagógico de
plástico, CD’s, chapéu de palha, cola 3d, cola branca líquida e em bastão, cola
colorida, cola com gliter, cola de EVA, cola para isopor, cola quente grossa e fina,
colchetes expediente, corda, crachás, dedoche, DVD (filmes comuns infantis), elástico,
emborrachado, estante de plástico, estilete, fantasias, fantoches, feltro, fita adesiva
transparente e colorida, fita crepe, fita dupla face, fita embalagem transparente, fitas de
cetim, fitas decorativas, fitilho, gesso, gizão de cera, giz para quadro branco, gliter,
lantejola, lápis, lápis de cor, látex, ligas de borracha, linha de nylon, lupa manual,
máscaras, massa de biscuit, massa de modelar, material dourado, miçangas, nariz de
coelho, nariz de palhaço, novelos de lã, olho móvel, palito de algodão doce, palito de
churrasco sem ponta, palito de picolé, papelão, parafina, papel panamá, papeis
criativos, papel A4 branco e colorido, papel acetinado, papel apergaminhado, papel
camurça, papel canson, papel cartão, papel celofone, , papel contact, A4, papel crepon,
papel de embrulho, papel de seda, papel dobradura, papel dupla face, papel
fotográfico, papel jornal, papel manteiga, papel micro ondulado, papel ofício, papel
sulfite, pincéis marcador permanentes, pincéis plástico, pincel atômico, pincel para
pintura, pincel para quadro branco, pintura a dedo, pistola de cola quente, placas de
isopor, plástico para plastificar, purpurina, reabastecedor de pincel atômico,
reabastecedor de pincel de quadro branco, pincel para retroprojetor, recarregador para
hidrocor, rede para prática de esporte infantil, régua, rolo de papel pardo, rolo de papel
presente, sólidos geométricos, tangram de madeira, tapete alfabético em EVA, tatame
em EVA, teatro de fantoche de madeira/papelão/EVA, telas, tesoura grande, tesoura
para picotar, tesoura sem ponta, tinta acrílica, tinta guache, tinta para decoração, tinta
para rosto, tinta para tecido, tinta plástica, tinta PVA para artesanato, tinta spray, TNT,
tule e velcro, bolas, blocos de empilhar, materiais de encaixar e desmontar, carrinhos,
materiais de equilíbrio, fantasias, máscaras, fantoches, instrumentos musicais de
brinquedo, livros em plástico laváveis, bonecas e bonecos, argolas de várias cores e
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tamanho, blocos laváveis de espuma plástica em formatos de sólidos geométricos, em
cores e tamanhos variados, almofadas laváveis em formatos e cores variadas, bolas de
várias cores e tamanhos, leves e macias, de material de fácil higienização, bonecos
macios, leves, coloridos e laváveis, conjuntos de cubos de encaixar e empilhar, de
material de cores atraentes, leves e laváveis, pandeiros e tambores resistentes,
laváveis e coloridos, carrinhos de puxar, caixas de areia com pás e baldes, miniatura
de casa de boneca com móveis, ferramentas em plástico, massa de modelar, fantasias,
máscaras, fantoches, instrumentos musicais de brinquedo, brinquedos de montar e
desmontar, blocos de formas, cores e tamanhos variados, blocos lógicos e de encaixe,
monta-figuras, jogos e quebra-cabeças, livros com diferentes ilustrações e histórias,
bonecos e bonecas, argolas de várias cores e tamanhos, blocos laváveis de espuma
plástica em formatos de sólidos geométricos, cores e tamanhos variados, almofadas
laváveis em formatos e cores variadas, bolas de várias cores e tamanhos, leves e
macias, de material de fácil higienização, bonecos macios, leves, coloridos e laváveis,
brinquedos compostos por peças coloridas, de tamanho tal que não possam ser
introduzidas por inteiro na boca, para atarraxar, enfiar e encaixar umas dentro das
outras, conjuntos de cubos de encaixar e empilhar, bandinha e etc.

10.

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO
O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família optou pelo tipo de

gestão administrativo pedagógico participativo, pois se acredita que o mesmo oferece
mais segurança à comunidade, uma vez que, além da participação dos professores,
essa pode também estar inserida no processo de desenvolvimento do aluno.
A equipe pedagógica é composta por Diretor, Coordenador Pedagógico,
Professor, Monitor, Orientador Educacional, Psicólogo e Nutricionista; busca-se da
melhor maneira, cooperar com as necessidades de cada membro.
Como instituição formal, o Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada
Família, adota estratégias estabelecidas em políticas que norteiam os diversos
segmentos que compõem a estrutura administrativa e pedagógica a seguir:
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Política de Direção – coordena e preside o fundamento do processo

pedagógico, a ação do coordenador, as atividades dos educandos e as relações da
comunidade escolar. Zela para que se cumpra, no âmbito de sua ação, a ordem
educacional vigente no país.


Política Pedagógica – diagnostica, planeja, orienta e avalia as atividades

didático-pedagógicas, visando à qualidade e a unidade do processo ensinoaprendizagem. Proporciona condições para o desenvolvimento integral e harmônico do
educando, promovendo o seu ajustamento à escola, à família e à comunidade. Oferece
momentos em que a escola, a família e a comunidade possam estar juntas,
participando de eventos que propiciem uma maior interação no processo pedagógico e
o êxito do ensino aprendizagem do discente, exercido em conjunto com o educador e o
coordenador.
Para promover o aprimoramento moral, cultural, ecológico, compreendendo os
direitos e deveres da pessoa humana; e contribuir para o desenvolvimento de suas
potencialidades são ofertadas idas ao teatro, ao cinema, ao zoológico, atividades
dentro dos projetos que possibilitem os conhecimentos dos direitos e deveres das
crianças. Nas rodas de conversas em sala de aula, são possibilitados momentos de
reflexão, escolhas e sugestões para que os alunos adquiram habilidades e atitudes
necessárias para uma educação cidadã crítica.
A participação e integração de todos os membros da comunidade escolar, é
propiciada na execução e implementação da Proposta Pedagógica; na execução das
festividades; rodas de conversa com os pais; reuniões bimestrais com palestras
preventivas e informativas; e nas reuniões semestrais para conhecimento do Relatório
Descritivo Individual da criança e preenchimento de questionários institucionais
avaliativos.
A formação integral do aluno é estimulada através de planejamentos
pedagógicos que envolvam todas as linguagens do Currículo, bem como as
necessidades individuais de cada um. Há a promoção de uma rotina que favoreça o
cuidar e o educar de forma harmoniosa e dinâmica, respeitando o outro. A criança é
estimulada a participar da construção de atividades, histórias (reconto) e em
brincadeiras dirigidas.
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Para promoção do diálogo como estratégia de mediar conflitos e para tomada de
decisões, são realizadas: rodas de conversas com os alunos; atendimentos
individualizados e/ou em grupo para os profissionais, reuniões coletivas com os
funcionários e reuniões com os pais e/ou responsáveis, a fim de utilizar o diálogo como
um recurso.
Com a finalidade de desenvolver a criança em seus aspectos intelectuais,
sociais, físico e psicológico, são realizadas atividades pedagógicas, por meio de
projetos, que propiciem o desenvolvimento criativo (atividades de grafismo e Projeto
Pequenos Artistas), a socialização (atividades cooperativas), avanço psicomotor
(Circuito Psicomotor), e o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis.
Através de parcerias, são promovidas ações gratuitas como: exames
laboratoriais para as crianças (fezes e sangue) pelo Instituto Sabin; entrega de loção
pelo Posto de Saúde para tratar a pediculose; verificação de glicemia e pressão arterial
pelo SESC-DF. Além de intervenções do Posto de Saúde para desenvolvimento da
saúde bucal e visitas de médicos para avaliação das crianças.
Com o objetivo de viabilizar a integração escola-família-comunidade, são
executados projetos (Projeto Leitura e Projeto Meu Amigo); atendimentos e orientações
individualizados para compreensão das dificuldades que o aluno apresenta; aplicação
de questionários para avaliação institucional, visitas domiciliares e palestras.
Para implementação da PP, buscou-se atingir um quantitativo amostral de toda a
comunidade escolar sobre as suas concepções e avaliações a respeito da estrutura e
funcionamento da instituição. Os instrumentos utilizados foram questionários com
questões objetivas e subjetivas com o objetivo de avaliar a instituição, coleta de
depoimentos sobre a infância, o que é ser criança e como é o processo avaliativo
educacional. Também se utilizou de dinâmicas para conhecer a imagem compartilhada
pelos profissionais acerca da instituição; e com as crianças foram utilizados desenhos e
rodas de conversas.

OBJETIVOS

METAS
I- Dar continuidade aos projetos de leitura e o Meu amigo.

Maior participação dos

II- Reuniões informativas bimestrais de sensibilização dos

pais no processo

eixos transversais e sobre o desenvolvimento infantil.
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educacional dos filhos.

III- Reuniões semestrais com o envolvimento de pais e
educadores para avaliação das práticas pedagógicas e
discussão para sua melhoria.

Diagnosticar as

I- Avaliação institucional semestrais com os pais.

potencialidades e as

II- Avaliação institucional e de desempenho com os

fragilidades da

funcionários, semestrais.

instituição.
Conhecer o aluno e sua

I- Rodas de conversas com as crianças, semestrais.

percepção da

II- Aplicação do Questionário socioeconômico com todas

instituição.

as famílias.
II- Visitas domiciliares sempre que necessário.

Apoio a educadores que I- Ampliar as parcerias com órgãos ou instituições que
possuem alunos com

possuem um atendimento especializado.

necessidades

II- Promover grupos de estudos semestrais com os

educacionais especiais.

educadores sobre desenvolvimento sócio cognitivo dos
alunos.

11.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUIÇÃO.
Os resultados obtidos serão analisados pela equipe pedagógica, para revisão

das ações, metodologias e objetivos, proporcionando momentos de reflexão,
aperfeiçoamento ou até exclusão de algumas ações caso seja necessário; e divulgados
para a comunidade escolar.
Após todo este processo, é necessário a divulgação e o fácil acesso à Proposta
Pedagógica e ao Regimento Interno desta instituição, para que as famílias tenham
conhecimento das principais concepções que o corpo institucional segue quanto ao
currículo escolar, de forma a poderem acompanhar e avaliar a sua implementação. A
divulgação ocorrerá mediante a primeira reunião de pais no início do ano, sendo
apresentados os principais tópicos destes documentos e possibilitado uma cópia na
Secretaria para que possa ter acesso quando necessário.
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A avaliação visa uma prática voluntária do diálogo entre pais, educadores e
direção, aprimorando os interesses e convicções do grupo numa prática pedagógica
que promova uma gestão democrática de caráter emancipatório, desejando assim, a
transformação em mudanças qualitativas nas ações desenvolvidas pela Instituição.
O

processo

de

ensino-aprendizagem

engloba

todos

os

profissionais

pertencentes ao ambiente, não é algo apenas voltado para o aluno, portanto, a
qualificação profissional é uma estratégia institucional que visa o aperfeiçoamento e
atualização de toda a equipe, com caráter permanente e contínuo. Através dela os
profissionais são estimulados a ressignificar as experiências vividas, por meio de
diferentes modalidades.
I.

Encontros Pedagógicos, relativos a conteúdos e saberes tendo em vista a
formação permanente do corpo docente;

II.

Participação em cursos, congressos e eventos de capacitação promovidos
pela comunidade;

III.

Reuniões de estudo, de forma sistemática, com leituras de textos atuais e
temas variados.

Foto: Estudo das Diretrizes Operacionais

Foto: palestra primeiros socorros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realidade escolar que nos foi apresentada, já sofreu e ainda continua sofrendo
modificações constantes, porém, percebe-se que ainda há concepções de criança e de
infância da Educação Infantil que não a consideram como centro do planejamento.
Entretanto para que a realidade seja modificada de forma significativa para todas as
crianças é preciso que todos os profissionais da rede se empenhem em construir
práticas que contribuam de forma expressiva para o desenvolvimento e aprendizagem
das crianças.
Nesta questão, houve uma significativa demanda por parte das famílias que a
Educação infantil já inicie com o processo de alfabetização das crianças. Em conversa
com a coordenadora pedagógica, salientamos que os objetivos desta etapa da
educação Básica devem ser constantemente, salientados aos pais e familiares,
destacando o tipo de trabalho desenvolvido e as prioridades na ação com as crianças
pequenas. A coordenadora relatou que, a partir deste questionário, percebeu a
necessidade de chamar as famílias para destacar o trabalho desenvolvido com as
crianças na Educação infantil, declarando que as aprendizagens acontecem através
das interações e das brincadeiras entre as crianças e adultos e que a prática de leitura
e escrita sistematizada acontece nos primeiros anos do ensino fundamental. Além
destas questões, outras foram destacadas pelas famílias como sendo positivas, como
por exemplo, a relação entre as crianças e as professoras, e consideraram satisfatórias
as atividades que são desenvolvidas com as crianças. Deste modo, as opiniões e
sugestões colocadas pelas famílias vêm a somar com os princípios defendidos por esta
proposta.
Ao dar a vez e a voz às famílias, busca-se a participação para além das reuniões
periódicas, festividades, mas, sobretudo encorajar a participação efetiva ao processo
educacional. Com este fim a Proposta para Educação Infantil, afirma a importância do
trabalho coletivo entre os protagonistas da Educação Infantil, familiares, professores e
a própria criança, assim como, atribuir responsabilidades de forma que se sintam
criadores no cotidiano e do currículo a ser desenvolvido na instituição.
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