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APRESENTAÇÃO
O Projeto Político Pedagógico do CEPI Cajuzinho em 2021 está sendo construído
por toda equipe de educadores juntamente com a direção desta instituição de ensino.
Este documento coletivo é de cada um dos profissionais da educação que busca uma
verdadeira educação de qualidade. De acordo com Veiga (1998) Projeto não é algo
construído e depois engavetado, deve ser de fácil manuseio da sua utilidade para
alcançar o sucesso. A elaboração do projeto resultou das necessidades e reflexões sobre
os diferentes tipos de aprendizagem, buscando o desenvolvimento integral de nossas
crianças. Tem como objetivo apresentar propostas a serem desenvolvidas na Instituição,
cujo trabalho apoia na perspectiva de uma educação de qualidade e em tempo integral,
buscando promover ações voltadas para melhores condições de trabalho, uma prática
pedagógica em concordância com o contexto atual de maneira a formar cidadãos
pensantes e conscientes do seu papel social, como também a parceria da escola com a
comunidade, tendo em vista que a participação desta última torna-se essencial no
desenvolvimento do cidadão que almejamos. Na perspectiva da integralidade, as
situações de aprendizagem do Centro de Educação Primeira Infância Cajuzinho
norteiam-se nas Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para instituições parceiras, no
Currículo em movimento módulo Educação Infantil, nos indicadores de Qualidade, nos
Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil (RECNEI), no Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), além de outras diretrizes nacionais. O atendimento é
realizado por meio de práticas pedagógicas lúdicas cotidianas, intencionalmente
planejadas, considerando a criança como um ser indivisível, inteiro e único, cuja proposta
reitera-se na perspectiva de uma educação de qualidade e nos direitos para todos.
A identidade pedagógica assumida pela instituição está em consonância com as
políticas educacionais determinadas na Carta Magna de 1988 e na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional nº 9.394/96. Os objetivos e metas a serem alcançados
estão baseados nos Princípios Norteadores que regem a Educação Infantil
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fundamentados no Currículo em Movimento:
“Uma criança terá mais oportunidade de se desenvolver
integralmente em instituições educacionais que assumam suas
responsabilidades na construção de uma sociedade livre, justa,
solidária, igualitária, que preserve o meio ambiente. (Uma
sociedade que respeite a diversidade humana e que, não obstante,
se edifique sob o signo de ideais universais: igualdade, cidadania,
democracia, justiça, que, possua vez, contemplam). Educação para
a Diversidade, II) Cidadania e Educação em e para os Diretos
Humanos e III) Educação para a Sustentabilidade, apresentados
como eixos transversais do Currículo em Movimento da Educação
Básica da SEEDF. (BRASIL. 2014, p.17).’’
Os formulários de participação das famílias foram desenvolvidos por meio de
ferramentas tecnológicas tais como: WhatsApp e Google Classroom. As reuniões para a
elaboração do Projeto Político Pedagógico foram realizadas por meio do Google Meet, e
vídeo conferência.
Para atualizar a primeira composição do projeto político pedagógico foram
proporcionados momentos de estudos com os profissionais os quais foram
compartilhadas diferentes experiências, entendendo por essa ótica, que esses momentos
são um meio para o engajamento coletivo para integrar ações dispersas, criar sinergias
no sentido de buscar soluções alternativas para diferentes momentos do trabalho e
prestação de serviço de qualidade à criança e à comunidade. Dentre as discussões
podemos citar os seguintes pontos elencados: Identificação dos desafios cotidianos;
Introdução de atividades musicais no vespertino; como integrar e promover maior
participação da família no ambiente escolar; formação continuada; mudanças e
adaptações do currículo em movimento. Realizamos momentos de debate com a equipe
escolar, abordando aspectos positivos e negativos de 2020, revendo projetos e ampliando
as estratégias realizadas para melhor atender a comunidade. Com a equipe de
professores foi decidido em assembleia à mudança do Plano de aula.
Momento de construção do PPP com os professores
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A comunidade escolar também participou da construção do Projeto Político
Pedagógico, onde foram abordadas as principais problemáticas apresentadas no ano de
2020, alterações para 2021, elogios e estratégias para execução do trabalho pedagógico
durante todo o ano. Para atender melhor e promover mais entrosamento, foi desenvolvido
uma reunião com as famílias por meio do Google Meet a fim de que todos pudessem
participar.

Encontro com a comunidade
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1- HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR
O Centro de Educação Primeira Infância Cajuzinho está dentro de um projeto que
é mantido pelo Governo do Distrito Federal em conjunto com Governo Federal. Com isso,
há um Termo de Colaboração realizado entre entidade pública e privada sem fins
lucrativos, com vistas a descentralizar a execução de programa ou projeto, com duração
definida.
Nessa modalidade um órgão ou entidade da administração pública repassa
determinado montante de recursos a uma organização privada sem fins lucrativos, que
se compromete a realizar ações constantes no Plano de Trabalho e, posteriormente,
prestar contas da aplicação de tais recursos. O Termo de Colaboração está disciplinado
no inciso VII do artigo 2º da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime
jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil,
em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público
e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração. A Educação
Infantil, de acordo com as Orientações Pedagógicas da parceria e a Constituição Federal:
É dever do Estado, e é ofertada em instituições próprias, creches
(de zero a três anos) e pré-escolas (de quatro e cinco anos), em
jornada integral ou parcial. Ocorrem em espaços institucionais
coletivos, não domésticos, públicos ou privados, caracterizados
como estabelecimentos educacionais e submetidos a múltiplos
mecanismos de acompanhamento e controle social.
Este Termo de Colaboração foi formalizado com a Associação Beneficente
Coração de Cristo, uma instituição sem fins lucrativos, com sede na Avenida Recanto das
Emas QD 301 Lote 26 A/E- Recanto das Emas/DF CEP: 72.620-200, Fone: (61) 35754125, inscrita no CNPJ nº 15.240.878/0001-71 registrada na junta comercial de Brasília
– DF, em 05 de julho de 2012. O objetivo deste Termo de Colaboração é a ação conjunta
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entre o Governo do Distrito Federal – por meio da SEEDF – e as instituições privadas
sem fins lucrativos, em consonância com a legislação em vigência, nacional e local, para
o atendimento a Educação Infantil.
No ano de 2020 foi firmada parceria com a Secretaria de Estado de Educação do
DF sob nome Termo de colaboração. A Lei nº 13.019/2014, denominada de Marco
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC, trouxe como inovação
instrumentos que serão utilizados em substituição aos convênios, para disciplinar as
parcerias firmadas entre o poder público e as entidades privadas sem fins lucrativos,
caracterizadas como Organizações da Sociedade Civil – OSC. De acordo com os
conceitos descritos na Lei nº 13.019/14, o Termo de Colaboração diz respeito ao
instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela
administração pública com as OSC para a consecução de finalidades de interesse público
e recíproco, propostas pela administração pública que envolve a transferência de
recursos financeiros. Portanto, o Termo de Colaboração deverá ser utilizado para a
celebração de parcerias cujos objetos sejam serviços e atividades condizentes com as
políticas públicas já conhecidas, divulgados nos programas de governo, onde a
administração pública consiga estipular os objetos, as metas, os prazos e mensurar os
valores que serão disponibilizados, bem como os resultados a serem alcançados.
A instituição é bem ampla com uma área construída de 1118,48m², bem
estruturada com ótimas instalações, espaços diversos como parquinho de areia,
anfiteatro, pátio com desenhos no chão, área verde, solário em cada sala de aula, dentre
outros que possibilitam práticas de brincadeiras e recreação com as crianças, sendo cada
qual com seu objetivo pedagógico e planejamento bem elaborado. As cores são bem
distribuídas trazendo calma e despertando curiosidade nas crianças favorecendo a
aprendizagem e contribuindo para um trabalho melhor.
O CEPI oferece o atendimento às crianças em período integral onde a criança
permanece na escola cerca de 10 horas por dia totalizando 50 horas semanais dentro
dos dias letivos do calendário escolar da secretaria de educação e tem como finalidade
o seu bom desenvolvimento, visando um trabalho voltado a socialização, ao cuidar e ao
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educar simultaneamente, priorizando todos os aspectos, desde o físico, o psicológico, o
intelectual ao social e ainda complementando-se com a ação familiar e comunidade,
conforme a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, em seu Art. 29. Nesse sentido, temos como
principio acentuar infância e reconhecê-la em uma perspectiva de educação para a
cidadania.
HISTORIA DA UNIDADE
Recebemos as chaves do CEPI Cajuzinho dia 04 de fevereiro de 2020, o termo
de colaboração nº 007/2020 foi assinado 12 de fevereiro de 2020 com vigência 08 de
fevereiro de 2020 a 08 de fevereiro de 2022. As atividades pedagógicas com as crianças
iniciaram no dia 19 de Fevereiro de 2020, oferecendo à comunidade local o atendimento
as crianças do berçário (04 meses) ao maternal II em período integral, sendo um total de
174 alunos (dados do Plano de Trabalho) que foram matriculados na CRE do Plano Piloto
e encaminhados ao CEPI já enturmados.
Iniciou-se o trabalho de todos em suas salas e em outros espaços do CEPI,
durante este período foram organizadas oficinas de musicalidade, peças teatrais,
histórias, brincadeiras, palestras, filmes e estudo do currículo buscando uma formação e
preparação dos educadores, focando na ética e nos valores essenciais para uma
educação de excelência.
Assim, no dia 10 de fevereiro houve à primeira reunião de pais e corpo docente com
todos para esclarecimentos sobre o funcionamento da escola, as normas e apresentação
da equipe que compõe o corpo de funcionários. Entretanto, no mês de Março (2020), a
unidade foi surpreendida pela suspensão das aulas, em razão da pandemia que assola
nosso país, causada pelo Covid-19, onde manteve o atendimento de forma remota,
situação que se perdura até o presente momento. Atendendo as seguintes decisões.
•

Ação Civil Pública Cível 0000254-50.2020.5.10.0007, 7ª Vara/10ª região TRT)
– suspende as aulas presenciais por 15 dias a partir de 16 de março de 2020
e garante a liminar em favor da suspensão imediata dos serviços prestados
pelas Organizações da Sociedade Civil conforme estabelece o Decreto
40.520/20;
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•

Portaria de nº 62/SEEDF, de 24/03/2020, determina a supressão de 25% dos
valores da per capta enquanto durar a suspensão das aulas;

•

Portaria nº 133, de 03/06/2020, dispõe sobre os critérios para atuação dos
profissionais em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino
do Distrito Federal, nas atividades educacionais não presenciais, no período de
Pandemia do COVID-19;

•

Portaria nº 132/2020, de 09/06/2020, com fundamento no Parecer nº47/2020 –
CEDF valida o Plano de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades
Pedagógicas Não presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

•

Decreto 40.939, de 02/07/2020, mantém suspenso o atendimento em todas as
creches;

•

Decreto nº 41.849, de 27/02/2021, suspende as atividades educacionais
presenciais em todas as creches, escolas, universidades e faculdades, das
redes de ensino pública e privada;

Em decorrência dessa situação foram desenvolvidas ações para implementar os
conteúdos pedagógicos no período de enfretamento da saúde públicas, desenvolvendo
oportunidades de integração com a família e comunidade escolar, favorecendo a troca de
experiências e informações entre os envolvidos e a aquisição de conhecimentos relativos
ao processo de aprendizagem, o que nos levam ao cumprimento de decretos estipulados
pelo governo esperados no que diz respeito ao desenvolvimento das crianças em seus
aspectos físico, psicológico, linguístico, intelectual e social, mesmo em meio a situação a
qual nosso pais se encontra.
Assim, ao longo do ano de 2020 realizamos diversas atividades juntamente com
as crianças, pais e comunidade tais como: Conselho de Classe, VII Plenarinha, Dia
Temático, Oficinas, Projeto Brincando e Recriando, Jogos Infantis, Atividades
Pedagógicas, Avaliação Nutricional, Momentos culturais com a participação da família,
Formação Continuada, Semana da criança, Baile a Fantasia, Transição na Educação
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Infantil e Avaliação Institucional. No ano de 2021 as atividades estão sendo realizadas de
acordo com o Currículo em Movimento, desenvolvendo projetos, Plenarinha, atividades
lúdicas, dia temático, brincadeiras, Formações, informações nutricionais. Todas
mantendo o distanciamento social necessário.

1 .1 - Composição da equipe gestora e pedagógica
Os profissionais que desenvolvem atividades educacionais sistemáticas e diretas
com as crianças são contratados segundo profissão e qualificação exigida nas
orientações Pedagógicas do Termo de colaboração e de acordo com as normas de
consolidação das Leis do trabalho (CLT). Atribuições de cada função:

Especificação
Diretoria Pedagógica
Jonatas Levi da Silva.

Quant.

1

Coord. Pedagógica
Thaysa Cristina.

1

Auxiliar Administrativo
Wesley Vianês.

1

Atribuições
Articular, liderar e executar políticas educacionais,
na qualidade de mediador entre essas e o Projeto
Político Pedagógico da instituição educacional,
elaborada em conjunto com a comunidade escolar,
entre outras.
Orientar e coordenar a participação docente nas
fases de elaboração, de execução, de
implementação e de avaliação do Projeto Político
Pedagógico da instituição; articular ações
pedagógicas entre professores, equipes de
direção e da CRE, assegurando o fluxo de
informações, entre outras.
Suporte as atividades da instituição; Realiza
entregas e recebimentos de documentos e
materiais; atende ao público em geral; Prepara,
instala e desinstala equipamentos de áudio, vídeo
e acessórios; Atua como responsável pela
fiscalização e manutenção da ordem nos
ambientes; Opera equipamentos diversos tais
como: projetor multimídia; aparelhos de fax;
máquinas fotocopiadoras/duplicadoras e outros;
Zela pela higiene, limpeza, conservação e boa
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Especificação

Quant.

Atribuições
utilização dos equipamentos e instrumentos
utilizados sob sua responsabilidade, solicitando
junto à chefia os serviços de manutenção; Realiza
e atender chamadas telefônicas, anotar e enviar
recados; Participa de programa de treinamento,
quando convocado; Executa outras atividades
compatíveis com sua função, sempre que se fizer
necessário; auxilia com a direção as rotinas
administrativas, o planejamento estratégico e a
gestão dos recursos organizacionais, sejam estas:
materiais, patrimoniais, financeiros, tecnológicos
ou humanos; executa, acompanhado da direção da
instituição educacional, atividades administrativas
diversas,
abrangendo a execução de trabalhos de redação
de expedientes, correspondências oficiais,
informações em processos, bem como executar
trabalhos relativos à administração de pessoal,
material, orçamento, finanças e outras atividades
desta natureza; Realização de todas as atividades
e operações da área acompanhando os
recebimentos e pagamentos, realizar pagamentos
a partir de análise sobre os dados e valores
envolvidos; Acompanhar e analisar todos os
indicadores da área e criação de plano de ação de
forma a garantir o alcance das metas; Organizar e
atualizar fichários, arquivos, coletânea de leis,
regulamentos e demais normas relativas a
assuntos da instituição; Controlar a entrada e saída
de material em geral; Distribuir tarefas entre os
serviços e setores administrativos da instituição;
Assessorar na aplicação e execução dos recursos
oriundos do Termo de
Colaboração; Manter atualizado o cadastro dos
profissionais de educação da instituição; Auxiliar
nos demais serviços correlatos à sua função,
sempre que se fizer necessário; Prestação de
Contas (montagem do processo, conferência e
correções, bem como responder quando solicitado
às indagações acerca da Unidade); Desenvolver
atividades na área administrativa, dando suporte
às atividades da instituição; Acompanhar o regular

13

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto
Centro de Educação de Primeira Infância CEPI-Cajuzinho
Associação Beneficente Coração de Cristo

Especificação

Quant.

Professor(a) 30 h
Ana Câmara;
Reinice Alves.

2

Professor(a) 40 h
Conceição Maria;
Rafaela Costa;
Cleidelaine Silva;
Luciana Amanda;
Rosana Almeida;
Miralva de Souza;
Layane Gonçalves.

7

Atribuições
andamento das certidões da instituição;
Acompanhar junto a área contábil o andamento de
documentos, tributos e outras assuntos ligados aos
órgãos competentes.

Reconhecer e adotar a indissociabilidade do
educar e do brincar e interagir nas atividades
desenvolvidas na instituição; planejar seja
individualmente ou coletivamente, todo o trabalho
intencionalmente pedagógico a ser desenvolvido;
participar da elaboração e implementação do
Projeto Político Pedagógico e dos processos de
planejamento e avaliação da instituição.
Reconhecer e adotar a indissociabilidade do
educar e do brincar e interagir nas atividades
desenvolvidas na instituição; planejar seja
individualmente ou coletivamente, todo o trabalho
intencionalmente pedagógico a ser desenvolvido;
participar da elaboração e implementação do
Projeto Político Pedagógico e dos processos de
planejamento e avaliação da instituição.
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Especificação

Quant.

Monitor (a)
Angélica Santos;
Janaina Alves;
Thays Mara;
Francineide;
Layane Gomes; Lorrany
Conceição;
Daniela Silva:
Jullie Alves;
Daylanne Silva;
Érica de Souza;
Michelle Xavier;
Lailla Feitosa;
Keila Pereira;
Leticia; Maria Alice.

15

Secretário Escolar*
1
Ana Carolina.

Nutricionista
Roseleine de Sousa
Rodrigues.

1

Porteiro (a)
João Pereira;
Ivan José.

2

Atribuições
Acompanhar as orientações e executar as
atividades
propostas
pela
direção,
pela
coordenação e pelo professor, conhecer e
acompanhar, sob orientação do professor, o
planejamento
pedagógico.
Reconhecer e adotar a indissociabilidade do
educar e cuidar e do brincar e interagir nas
atividades
desenvolvidas
na
instituição;
acompanhar as orientações e executar as
atividades
propostas
pela
direção,
pela
coordenação e pelo (a) professor(a); conhecer e
implementar, sob orientação do professor(a), o
planejamento pedagógico; participar de cursos
de formação propostos pela instituição, bem
como pelos oferecidos pela SEEDF; auxiliar o
professor em todas as atividades propostas às
crianças
Planejar e executar atividades de escrituração
escolar, de arquivo, de expediente e de
atendimento a toda comunidade escolar em
assuntos relativos à sua área de atuação; planejar
e executar atividades de matrícula; assistir à
direção em serviços técnico-administrativos.
Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar
os serviços de alimentação e nutrição; elaborar e
assinar cardápios balanceados e variados, com
periodicidade semanal, de acordo com as
necessidades alimentares das crianças, incluindo
alimentos de origem animal, vegetal e mineral,
baseando-se na observação da aceitação dos
alimentos; elaborar cardápios próprios para cada
faixa etária, com especial atenção àquele
destinado ao berçário.
Coordenar e orientar a movimentação das
crianças, desde o início até o término dos períodos
das atividades escolares.
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Especificação

Quant.

Agente patrimonial
Matheus de Sousa;
Rodrigo Faite.

2

Cozinheiro (a)
1
Roselene Lima.

Aux. Cozinha
Maria Aparecida;
Maria Neuma.

2

Serv.Ger Cons/Limp
Gleiciane Gualberto;
Marco de Albuquerque.

2

Atribuições
Exercer a vigilância da instituição orientando
pessoas que eventualmente circulem em locais
inadequados.

Preparar e servir a alimentação escolar, de acordo
com orientações do nutricionista, observando as
normas de higiene, a data de validade dos gêneros
alimentícios; observar os aspectos dos alimentos
antes e depois de sua preparação, quanto ao
cheiro, à cor e ao sabor; verificar o cardápio do dia,
selecionar com antecedência, os ingredientes
necessários e preparar a alimentação, observando
padrões de qualidade nutricional, para que esteja
pronta no horário estabelecido e na temperatura
adequada.
Manter a ordem, higiene e segurança do ambiente
de trabalho, observando as normas e instruções,
para prevenir acidentes; ajudar a servir a
alimentação escolar de acordo com orientações do
nutricionista; receber e/ou recolher louça, talheres
após as refeições;
Realizar trabalhos relativos à limpeza e
conservação de salas, pátios, instalações
sanitárias, áreas verdes e demais dependências
das entidades e equipamentos sob sua
responsabilidade.
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Equipe CEPI Cajuzinho
Caracterização física da escola
Para o funcionamento da instituição e o desenvolvimento das atividades a Escola
dispõe de vários recursos didático-pedagógicos e de pessoal composta por:
•

01 Sala para a direção;

•

01 sala para a Secretaria Escolar;

•

01 sala para a Coordenação Pedagógica;

•

09 salas de aula, 04 com banheiros individuais e 06 com sala do sono;

•

01 sala multiuso (videoteca e brinquedoteca);

•

01 Parque de areia;

•

01 WC coletivo para aluno (masculino e feminino),

•

01 WC coletivo para PNES;

•

01 WC para funcionários;

•

01 Almoxarifado (pedagógico);

•

04 depósitos (limpeza, alimentos perecíveis/não perecíveis, lavanderia);

•

01 Sala de rede;

•

01 Cozinha;
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•

01 sala para Lactário;

•

01 Lavanderia;

2 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
Esta instituição está localizada na região administrativa (RA) do Lago Norte,
atende a 174 (cento e setenta e quatro) crianças, devidamente matriculadas, com idade
entre 0 a 3 anos 11 meses, cujos pais em sua grande maioria reside ou trabalha nas
proximidades da creche, fato este que facilita o trajeto das crianças.
A unidade está próxima à cidade do Varjão e do Paranoá, com distância de poucos
quilômetros, o que faz com que a maioria das crianças da unidade sejam moradores
dessas regiões, pois a demanda é bem maior do que a do Plano Piloto.
Em sua maioria, as famílias são compostas por pai, mãe e dois filhos com mais
de três pessoas, o pai aparece como principal responsável pelo provimento familiar e tem
renda mensal de um a três salários mínimos, sendo crescente o número de mães
trabalhadoras. As mães e as avós aparecem como responsáveis por cuidarem das
crianças quando elas estão em casa. O nível de escolaridade da maioria dos
responsáveis é ensino médio, sendo que pai e mãe demonstram interesse em
acompanhar o processo de ensino dos filhos, isso também ficou demonstrado em
reuniões já realizadas na unidade, em que é possível observar a presença da maioria dos
pais. No ano de 2021 a efetivação das matrículas das crianças foi feita por meio do
aplicativo WhatsApp pelo telefone (61) 998120871 mantendo o isolamento social devido
à pandemia do coronavírus instalada no ano de 2020. Atualmente temos em nossa
instituição uma criança com espectro Autista, uma criança com Síndrome de Down e duas
crianças em processo de investigação para o espectro Autista.
Foi realizado um levantamento socioeconômico mediante a aplicação de um
questionário social com os pais, conversas, e atendimentos aos pais por meio do Google
Meet a fim de obter um melhor conhecimento da realidade familiar. Esse levantamento
foi feito através de um formulário produzido no Google forms e encaminhado para as
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famílias no grupo de cada turma via WhatsApp. Assim, durante o período de isolamento
social devido ao Covid-19 procuramos desenvolver atividades pedagógicas respeitando
as normas e propostas do Currículo em Movimento da Educação Infantil- DF com a
finalidade de garantir que as nossas crianças tivessem acesso à educação permitindo
que elas brinquem e explorem o mundo ao seu redor, pois, só assim, como instituição de
educação infantil podemos exercer nosso papel essencial que é de garantir a educação
para as nossas crianças.
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A unidade possui estrutura física para atendimento a 174 (cento e setenta e
quatro) crianças na faixa etária de 0 a 3 anos 11 meses completados até 31 de março no
ano de 2020, de acordo com as diretrizes pedagógicas, plano de trabalho e termo de
colaboração nº 007/2020.
As turmas foram definidas tendo como base a enturmação proposta pela SEEDF
e pela CRE (Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto) conforme o quadro
abaixo:
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ETAPA

FAIXA ETÁRIA/
ATENDIMENTO

NÚMERO DE
PROFESSOR(A)

MONITOR(A)
A

ALUNOS POR
TURMA

4 meses a 11 meses
Berçário I

completo ou a completar

01 de 30h

02

12

01 de 30h

02

12

01 de 40h

02

22

01 de 40h

02

22

01 de 40h

02

22

01 de 40h

01

22

01 de 40h

01

24

01 de 40h

01

24

01 de 40h

01

14

09

14

174

até 31/03/2020
12 a 23 meses completos
Berçário II

ou a completar até
31/03/2020

Maternal

2 anos completos ou a

IA

completar até 31/03/2020

Maternal

2 anos completos ou a

IB

completar até 31/03/2020

Maternal

2 anos completos ou a

IC

completar até 31/03/2020

Maternal

3 anos completos ou a

IIA

completar até 31/03/2020

Maternal

3 anos completos ou a

IIB

completar até 31/03/2020

Maternal

3 anos completos ou a

IIC

completar até 31/03/2020

Maternal

3 anos completos ou a

IID

completar até 31/03/2020
TOTAL
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A Escola que temos e a Escola que queremos
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Fotos do CEPI Cajuzinho

Hall de entrada

Direção

Sala de coordenação pedagógica

Secretária escolar

Pátio
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Fotos do CEPI Cajuzinho

Anfiteatro

Parque de areia

Sala de referência do berçário I

Sala de referência do berçário II

Sala de referência maternal I

Sala de referência maternal II
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3 - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
A educação Infantil, principalmente a creche configura-se como um espaço
democrático dentro de uma sociedade contemporânea, cujas aprendizagens decorrem
das brincadeiras intencionalmente planejadas, que atuam possibilitando às crianças,
desde pequenas, discutir questões a partir da escuta sensível no momento da rodinha,
promovendo o desenvolvimento do pensamento crítico. Inserido neste contexto, o CEPI
Cajuzinho tem como função social atuar solidária e efetivamente para o desenvolvimento
integral das crianças, e por sua vez, da sociedade, por meio da geração e comunhão do
saber, comprometida com a qualidade e os valores éticos, na busca da verdade,
oferecendo um ensino que promova mesmo que inicialmente transformação da realidade.
O CEPI proporciona um ambiente propício à riqueza de experiências nos aspectos
cognitivos, social e afetivo; onde priorizamos o desenvolvimento das capacidades
expressivas, corporais, cognitivas e sociais, explorando os diferentes espaços e
materiais, por meio de jogos, brincadeiras, danças, atividades lúdicas e outras práticas
sociais. As atividades visam à formação pessoal e social do educando, bem como ao seu
conhecimento de mundo.
Para Duarte (2003) assim como para Saviani (1997) o trabalho educativo produz
nos indivíduos a humanidade, alcançando sua finalidade quando os indivíduos se
apropriam dos elementos culturais necessários a sua humanização. Pensando nisso, o
CEPI busca de forma contextualizada e interdisciplinar os conteúdos a serem
trabalhados, favorecendo o crescimento integral do aluno em uma ação pedagógica que
não se interessa pela aprendizagem de conteúdos tão somente, mas pela construção da
pessoa com valores (honestidade, respeito, amor, amizade, ética, solidariedade,
comprometimento, gratidão, bondade, senso crítico, acolhimento e tolerância), e
pela sua pluralidade. Mészáros (2005) salienta que a educação deve qualificar para a
vida, e não para o mercado, como está impregnado na ideologia capitalista, como
mercadoria, um negócio. Para ele a crise educacional não resulta apenas da modificação
política dos processos educacionais, mas da reprodução da estrutura dos valores que
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perpetuam a ideologia da sociedade mercantil.
Segundo Kuhn (p.08) para o exercício dessa incumbência a escola precisa
assegurar a realização de atividades que possuem relação com todos os aspectos que
envolvem a tarefa maior da escola: a qualidade em educação. Tendo como objetivo o
processo de ensino e aprendizagem e na realização de atividades que não possuem uma
relação direta com o processo educativo, mas concorrem para torná-lo efetivo,
propiciando as condições básicas para que ele se realize.
Neste sentido o intuito é contribuir para formação inicial de cidadãos críticos,
reflexivos, autônomos, conscientes de seus direitos e deveres, compreendendo seu
papel social no mundo.

4 - PRINCIPIOS
Os profissionais do ensino, na relação comunidade-escola, qualidade do ensino,
valorização do profissional, gestão democrática e na autonomia. Estes mesmos
princípios, ampliam o relacionamento entre escola e comunidade escolar, objetivando a
observância a um sistema mais amplo e complexo. As ações pedagógicas promovidas
por professores experientes e em constante atualização profissional colaboram para o
desenvolvimento pleno de aspectos cognitivos e intelectuais dos estudantes, garantindo
o acréscimo na sociedade de cidadãos capazes de compreender seu papel. A instituição
planeja estrategicamente para o ano letivo, projetos inovadores e multidisciplinares a fim
de estimular o ensino-aprendizado, além de promover relações interpessoais entre
colegas, funcionários, fortalecendo o respeito às diferentes crenças e culturas da região
e do país. A finalidade é proporcionar um ambiente motivador, para que as
potencialidades de cada indivíduo sejam expressas, adquirindo conhecimentos únicos e
novas vivências de acordo com o dia a dia nas salas de aula.
De acordo com (CURRÍCULO EM MOVIMENTO-EDUCAÇÃO INFANTIL, 2018, p.
29), o trabalho educativo na educação infantil assenta-se sobre estes princípios:
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Referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade que atuam
diretamente nas práticas pedagógicas da Cajuzinho norteiam-se nos
Éticos

princípios da democratização, da solidariedade e do respeito ao bem
comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e
singularidades.
Referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da criticidade
e do respeito á democracia. A criança, produtora e consumidora de cultura,
é participante da vida social, modifica e é modificada pelas interações que

Políticos

estabelecem com o outro, com a cultura e com o ambiente, por meio das
múltiplas linguagens.
Referem- se á valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade

Estéticos

e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais.

Quando analisados percebemos que não há como caracterizar de forma
independente estes princípios, uma vez que um depende do outro, andando interligados,
assim se completam e se misturam mesmo que cada um tenha um significado ou
determinação, ficando inerente sua compreensão fragmentada.

5 - MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÂO, DAS APRENDIZAGENS E DO
DESENVOLVIMENTO
Missão
O CEPI Cajuzinho tem por missão oferecer formação integral que favoreça a
autonomia, por meio de educação com qualidade, tendo em vista a transformação social
por meio de ações que contribuam para a formação de um cidadão ético, crítico com
valores humanísticos. Considerando que o papel da Educação Infantil é de constituir-se
como uma etapa da Educação Básica que percebe as possibilidades de desenvolvimento
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da criança e que propicia meios para contribuir nesse processo (Currículo em Movimento,
2018, p. 26). Proporcionar aos educandos uma instituição educacional que se estabeleça
como um lugar de direitos e deveres, que contemple e priorize as particularidades dos,
promover o desenvolvimento integral das crianças nos aspectos físicos, psicológicos,
Intelectual e social.
Objetivo Geral:
O objetivo primordial desta instituição é proporcionar às crianças situações
prazerosas de descobertas e aprendizagens, com atenção ao desenvolvimento integral,
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social para contribuir na formação de
cidadãs conscientes de seus direitos e deveres.
Objetivos Específicos
•

Promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de
experiências

sensoriais,

expressivas,

corporais

que

possibilitem

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e
desejos da criança;
•

Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo
domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal,
plástica, dramática e musical;

•

Possibilitar situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da
autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização,
saúde e bem-estar;

•

Incentivar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais,
que alarguem seus padrões de referência e de identidades do diálogo e
reconhecimento de diversidade;

•

Promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da
biodiversidade e da sustentabilidade humana, assim como o não desperdício
dos recursos naturais;

•

Cumprir integralmente o Calendário Escolar Oficial da SEEDF;
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•

Ofertar 5 (cinco) refeições diárias variadas e adequadas às faixas etárias,
compreendendo: café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche vespertino
e jantar;

•

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

•

Estimular a formação de atitudes e hábitos saudáveis;

•

Permitir o desenvolvimento de potencialidades que levam a criança à
construção da autoestima e da cidadania;

•

Promover a socialização do educando pelo enriquecimento de suas
experiências adaptativas.

O desenvolvimento infantil está pautado na interação com o meio, segundo
Vygotsky a criança aprende e depois se desenvolve, deste modo, o desenvolvimento de
um ser humano se dá pela aquisição/aprendizagem de tudo aquilo que o ser humano
construiu socialmente ao longo da história da humanidade. Ao se tratar de escola,
estamos em um âmbito mais aprofundado, pois para além de transmitir o conhecimento
acumulado, este processo deve se dar de forma organizada de modo que, todas as ações
realizadas pela escola e seus profissionais devem ser pensadas, refletidas, discutidas e
planejadas, pois todas as ações devem ter intencionalidade e finalidade. Na Educação
Infantil este processo não pode ser diferente, pois o período dos 0 aos 5 anos que fará
mais diferença no futuro, sendo a base para o desenvolvimento posterior. Deste modo,
destacamos a importância da escola como local para além dos cuidados na Educação
Infantil, porque é nele que a criança deve se envolver, interagir e agir com o meio, com o
outro e com si mesma para apreender com o mundo que a cerca e ir além apreendendo
para além da imagem, mas também os significados por trás delas. Neste sentido, a escola
de Educação Infantil não pode se isentar do ato intencional de educar, presando apenas
pelo cuidar, devendo assim haver um equilíbrio entre o cuidar e o educar para que as
crianças possam aprender e desenvolver todas as suas possibilidades e habilidades da
forma mais integral possível.
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6 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS
A Pedagogia Histórico-Crítica, Psicologia Histórico-Cultural e o Currículo em
Movimento balizam as práticas pedagógicas adotadas no CEPI Cajuzinho assentandose sobre o “método dialético”, onde se acredita que a aplicação desse instrumental
metodológico na escola possibilitará aos educadores a apreensão dos fenômenos
humanos e sociais na sua concreticidade, ou seja, na sua verdadeira forma de existir e
se manifestar. De posse desse instrumento de análise, o educador poderá compreender
de forma concreta os seus alunos, reconhecendo-os como síntese de múltiplas
determinações biológicas, históricas e sociais, superando, desta forma, as visões
neutralizantes e positivistas acerca da criança.
Segundo Martins (2004), referenciando-se na teoria da atividade de Leontiev, o
homem, como indivíduo, nasce dotado de necessidades elementares (biológicas), as
quais são inicialmente satisfeitas pelas ações de outras pessoas. À medida que o
indivíduo começa a agir no mundo, são estabelecidos vínculos cada vez mais dinâmicos
entre as necessidades e os objetos que a elas atendem e, nesse processo, os objetos
responsáveis pelo atendimento das necessidades do sujeito precisam ser por ele
descobertos, tornando-se assim, motivo, ou seja, função estimuladora e orientadora da
sua atividade. Com isso podemos compreender que em cada momento de sua existência
o ser humano se relaciona com a realidade (relação criança e o mundo), o elemento
decisivo para explicar o desenvolvimento psíquico infantil é a relação criança-sociedade.
As condições históricas concretas, o lugar que a criança ocupa no sistema de relações
sociais, suas condições de vida e educação, são determinantes para que possamos
compreender o desenvolvimento psíquico como fenômeno historicamente situado.
A teoria vygotskiana possibilita um fértil e necessário fundamento teórico e
metodológico para o educador, sobretudo por criar condições para uma melhor
compreensão e valorização do trabalho educativo (da transmissão do saber) no processo
de desenvolvimento dos sujeitos. As reflexões sobre a zona de desenvolvimento imediato
(e seus desdobramentos na escola) possibilitam pensar no quanto os educandos, se
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submetidos a um trabalho educativo de qualidade, múltiplo e desafiador, poderão
desenvolver inúmeras potencialidades e avançar sobremaneira no seu desenvolvimento.
Acreditamos muito na relação professor-aluno e aluno-aluno e Vygotsky traz isso com a
Zona de desenvolvimento onde tem sido amplamente apropriado em práticas educativas,
sobretudo no campo do planejamento de estratégias de ensino, com ênfase em
interações que os professores estabelecem com seus alunos em sala de aula, e no
campo da avaliação de aprendizagem, com implicações que merecem ser destacadas.
A criança através de sua socialização se torna um ser cultural. Vygotsky (1984)
considera que a criança ao nascer já carrega consigo o fator biológico e caracteriza que
ela possui dois nascimentos, esse inicial, e outro seria a partir da sua inserção no meio
em que vive, sendo instituída a uma cultura. A criança é um sujeito histórico, produtora
de cultura e detentora de direitos, ela é e deve ser considerada por todos os profissionais
da instituição como protagonista na construção da sua identidade e a elas devem ser
garantido todos os direitos, as ações pedagógicas devem estar voltadas para o seu
desenvolvimento integral. Elas precisam ser ouvidas e compreendidas, pois possuem
necessidades próprias e manifestam desejos e opiniões e criam suas próprias
experiências.
A Pedagogia Histórico- Crítica Saviani (1970) tem sua origem no materialismo
histórico, conhecimento historicamente conhecido e na concepção dialética, com base na
mediação através do diálogo. As expressões sociais interferem na construção do
conhecimento e essa teoria segue cincos passos para a sua didática que são: Prática
Social Inicial, Problematização, Instrumentalização, Catarse e Prática Social Final.
Acreditar em uma criança como um sujeito, historicamente e socialmente situado
em uma realidade e uma cultura, com singularidade, sensibilidade e participante ativo no
processo de educação, capacitará a todos a darem um olhar e um espaço ideal para que
ela se desenvolva. Ter um olhar sensível para cada criança, sem excluir nenhuma do
contato afetivo, proporcionará a oportunidade de conhecer cada uma, de compartilhar
junto com essa criança saberes e experiências.
As crianças possuem direitos de aprendizagens descritos no Currículo em
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Movimento da Educação Infantil (2018):
Educação Infantil não é assistencial, tampouco preparatória,
pois trata-se de uma etapa da Educação Básica que abarca
os direitos de aprendizagem voltados às reais e atuais
necessidades e interesses das crianças, no sentido de
proporcionar

seu

desenvolvimento

integral.

(DISTRITO

FEDERAL, p.20)
As aprendizagens das crianças precisam estar apoiadas nos direitos de
aprendizagem e desenvolvimento, que são: Conviver, Brincar, Participar, Explorar,
Expressar e Conhecer-se e estes direitos estão interligados aos campos de experiências.
As crianças têm o direito de conviver com outros indivíduos, usando diferentes linguagens
e ampliando o conhecimento; tem direito de brincar diariamente, em diferentes formas e
espaços, ampliando as produções culturais; tem o direito de participar com adultos e
outras crianças, na realização de atividades escolares e fora do ambiente escolar; elas
devem explorar todos os movimentos, desde gestos, sons, formas cores, palavras, entre
outros, ampliando seu repertório de aprendizagens; o direito de expressarem as suas
emoções e necessidades e ao se conhecer-se, elas constroem a sua identidade pessoal,
social e cultura. A garantia desses direitos também se constitui em parceria com os
familiares e/ou responsáveis, garantindo as crianças o desenvolvimento integral, tendo
em mente a importância de respeitar o tempo de cada um.
Cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento está dentro de um dos cinco
campos de experiências, o primeiro campo de experiência é o eu, o outro e nós que são
experiências voltadas para a construção da identidade e subjetividade, relações consigo
mesmo no autoconhecimento, autorregulação autoconfiança e relações com o outro,
familiares, professores e colegas, percebendo a partir das interações sociais as
diferenças em si e no outro e a capacidade de respeitar, e o desenvolvimento de forma
coletiva. Corpo gestos e movimentos, através das brincadeiras e outras atividades, a
criança passa a se relacionar melhor com o corpo, descobrindo suas potencialidades e
seus limites, através da exploração e do autoconhecimento. Aqui elas testam limites,
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possibilidades, cuidando melhor do corpo e tendo uma relação de respeito. Traços, sons,
cores e formas, aqui as experiências estão ligadas ao artístico, científico e cultural,
exploração da musicalidade e das linguagens. As crianças ampliam sua visão de mundo
e seu repertório de experiências, desenvolvendo senso crítico escolhendo músicas,
brincadeiras e outros. Tem a oportunidade de acessar diversas culturas através de
músicas, desenhos, pinturas, fotografias, esculturas e outros. Escuta, fala, pensamento
e imaginação, escuta atenta e sensível a crianças, destacando a linguagem oral como o
meio facilitador da comunicação para melhor compreensão. A linguagem oral se
desenvolve por meio de leituras, recontos, roda de socialização, músicas, brincadeiras,
jogos e outros. Atividades que proporcionam a imaginação e criação, que se dá através
de experiências próprias ou a partir de experiências do outro. Espaços, tempos,
quantidades, relações e transformações, aqui é trabalhado a noção espacial e
lateralidade, bem como quantidades, relações e as transformações que ocorrem na
natureza e com materiais alternativos.
A criança, desde pequena, busca compreender o mundo ao seu redor levando
encantamento e curiosidade diante dele e interações com a natureza e a sociedade, este
campo de experiência do currículo propõe que as crianças experimentem o mundo ao
seu redor, enquanto investigam, descobrem, interagem, elaboram e transformam a
sociedade na qual estão inseridas.
O processo de acolhimento e inserção deve ser de forma natural e gradual. Os
primeiros dias na escola geram expectativas, ansiedade, insegurança, angústia, medos
e dúvidas em pais, crianças, professores e funcionários. Considerando esse momento
muito importante é fundamental desenvolver um trabalho que facilite o acolhimento do
ambiente familiar ao ambiente escolar, pensando e planejando atividades que garantam
uma inserção gradativa, envolvendo todos em um ambiente afetivo e acolhedor. Segundo
o Currículo em Movimento da Educação Infantil:
Todos

os

seres

humanos

vivenciam

novas

experiências e novos contextos ao longo de sua existência, e,
nesse caso, é preciso debater a necessidade de realizar um
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acolhimento

que

contribua

para

o

processo

de

desenvolvimento da capacidade da criança de fazer parte de
um novo contexto. (DISTRITO FEDERAL, 2018, pág. 38)
As emoções possuem um papel fundamental durante esse processo, por isso é
importante auxiliar as crianças a identificar e nomear as emoções para buscar a melhor
forma de lidar com elas. A participação efetiva dos familiares e /ou responsáveis traz boas
atribuições para o processo de adaptação, inicia-se a construção de um vínculo de
confiança entre a instituição e família.
O professor deve agir como mediador e organizador do espaço social, através de
suas intervenções pedagógicas. Deve estar aberto a navegar no mundo infantil,
desconstruindo ações comuns do universo adulto, para explorar, criar e ajudar a pensar,
a fim de que o educando se aproprie da cultura. A criança precisa ser enxergada, e de
um espaço que possibilite ela a pensar, imaginar, participar, ser ouvida e considerada
participante ativa nos espaços escolares. A educação é o meio capaz de possibilitar esses
fatores criando a segurança necessária para que ela se torne autônoma. E que as
possibilidades abrem espaço para a autonomia, “nunca o homem se sentiu tão livre para
agir por seu próprio arbítrio do que quando se lhe apresentam várias possibilidades e
atitudes e com uma espécie de livre ato da vontade ele faz entre elas a sua opção”
(VYGOTSKY, 2010,
O CEPI- Cajuzinho atuará, partindo da realidade de cada criança, considerando
as experiências que elas trazem, de forma a garantir as aprendizagens de todos os
estudantes, por meio do desenvolvimento de processos educativos de qualidade. Para
isso, o reconhecimento da prática social e da diversidade do estudante são condições
fundamentais. Educador e educando aprendem juntos, numa relação dinâmica de
construção, pautado na realidade da criança. Esse processo requer respeito às
diferenças individuais, levando o educando a observar e aplicar o saber adquirido em seu
meio social.
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7 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
Segundo Barbosa (2006) todas as rotinas que fazem parte da vida escolar da
criança são conhecimentos interdisciplinares que precisam ser problematizados e
orientados por todos os profissionais das instituições escolares. Partindo deste principio
o CEPI Cajuzinho adota quadro de rotinas diárias que servem de orientação aos
profissionais de sala (professor e monitor), exercendo papel fundamental, uma fez que
organizam o dia-a-dia das crianças com ações intencionalmente planejadas.
Na educação infantil as 800 (oitocentas) horas anuais são executadas nos dias
letivo constituído de 10 (dez) horas de atividades diária, totalizando 50 horas semanais e
200 dias letivos durante o ano, divididos por bimestre.
De acordo com o nosso calendário escolar abaixo:
1º Bimestre: 08/03 a 11/05

2º Bimestre: 12/05 a 16/07

3º Bimestre: 02/08 a 13/10

4º Bimestre: 14/10 a 22/12

Na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm
como eixos estruturantes o educar e o cuidar, bem como o cuidar e interagir. As crianças
têm muito a aprender, suas aprendizagens devem se apoiar nos direitos de conviver,
brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer, todos eles emergem dos princípios
éticos, estéticos e políticos expressos na DCNEI (BRASIL, p 16). Os cincos campos de
experiências:
O eu, o outro e o nós
Corpo, gestos e movimentos
Traços, sons cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação
Espaços, tempo, quantidade, ralações e transformações.
A organização do tempo está estruturada de forma que atenda as atividades
permanentes que são desenvolvidas dentro de uma rotina diária, mas flexível; as
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atividades são programadas, planejadas e orientadas para promover uma atividade
específica e, os projetos trabalhados, são desenvolvidos durante o período letivo.
As crianças participam da rotina da sala de aula com atividades diversificadas no
horário oposto ou não da aula como: atividades pessoais, dirigidas e livres; sono; banho;
alimentação; estimulações diversificadas na sala de informática, brinquedoteca,
anfiteatro, pátio e parque de areia.
É ressaltada a contextualização, ou seja, a abertura e sensibilidade para identificar
as relações que existem entre os conteúdos do ensino e das situações das
aprendizagens com os contextos de vida social e pessoal, de modo a estabelecer uma
relação ativa entre o aluno e o objeto do conhecimento, envolvendo a comunidade escolar
em geral na discussão e definição de prioridades, estratégias e ações no processo
educativo.
Com assistência de monitoras e pedagogas, bem como a equipe gestora, em todas
as turmas, a escola oferece atenção às necessidades pedagógicas de cada criança, em
momentos diários de estimulação individual e em grupo. Este acompanhamento do
desenvolvimento de cada criança é realizado de forma individual. Contamos com a
participação de monitores, os quais colaboram ativamente com a qualificação do trabalho
pedagógico.
As atividades propostas na escola, são discutidas em coordenações pedagógicas
com a equipe de professoras e gestoras(es), e em alguns momentos, nas atividades
livres, as crianças são consultadas do que desejam fazer, e para isso é necessário que o
ambiente, em termos de matérias e espaços, dê condições. No período de isolamento as
professoras perguntam quais as brincadeiras eles gostariam que desenvolvesse,
proporcionando assim um momento lúdico e agradável. As crianças maiores podem
participar na própria organização das atividades em um planejamento de festa, por
exemplo, pois se trata de uma atividade coletiva que pode ser organizada junto com as
crianças. O mesmo pode ser feito em relação a um passeio, uma visita fora da instituição,
dentre outros, quando retornar presencial.
Não devemos separar o "cuidar do educar." Uma das preocupações básicas das
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atividades de cuidado pessoal é com a saúde, entendendo a saúde como sendo o bemestar físico, psicológico e social da criança. A higiene, o sono e a alimentação são
algumas das principais condições para a sua vida, é necessária uma atenção maior em
relação à limpeza e aos hábitos adequados de higiene. Não menos importante é a
alimentação e não deve ser encarada como um momento de dificuldade e de tensão. É
importante observarmos alguns detalhes, tais como o uso do guardanapo, a utilização
correta dos talheres, e a ingestão de líquidos no momento adequado.
É possível organizar no CEPI brincadeiras e músicas que envolvem questões de
higiene e alimentação. O sono é outro fator relevante para a saúde da criança, o ideal é
que sejam ofertadas outras opções de atividades para as crianças que não queiram ou
não consigam dormir. O momento do banho é especial para a criança na escola. No
berçário devemos cuidar da temperatura da água, arrumar as roupas antecipadamente e
escolher os brinquedos para entreter a criança antes, durante e após o banho. Nos
maternais pode-se ofertar momentos de lazer como dar banhos de mangueira nas
crianças, ou mesmo instalar chuveiros externos quando as condições climáticas assim
permitirem.
As atividades dirigidas são aquelas que o professor realiza com uma ou poucas
crianças, procurando chamar a atenção para algum elemento novo do ambiente, como
uma figura uma brincadeira com som etc. No momento em que as crianças aprendem a
andar e relevante realizar passeios pelo CEPI, o adulto deve coordenar inúmeras
atividades com as crianças, a partir de certa idade, tais como: contar histórias, fazer teatro
com fantoches, ensinar músicas e brincadeiras de roda, brincar de esconde-esconde,
pique pega, etc. O interessante é propor atividades à criança e deixá-la segura para
escolher a forma de participar. Isso significa respeitar seu ritmo, confiar na criança, na
sua capacidade de ação e na liberdade que tem para expressar seus sentimentos.
As atividades livres devem fazer parte da programação diária de todos os grupos
de crianças, desde o berçário até a turma dos maiores. Cabe a instituição organizar
espaços e momentos para que as crianças livremente explorem o ambiente e escolham
suas atividades específicas, mas é sempre interessante que o professor intervenha na
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coordenação das brincadeiras quando se fizer necessário e integre-se como participante.
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7.1 - Plano de ação da Coordenação Pedagógica

CRONOGRAMA

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Promover esclarecimento
sobre normas da escola
e organização do
trabalho pedagógico
anual, semanas de
adaptação e da semana
da educação inclusiva;

MARÇO

Organizar dia letivo
temático;
Informar sobre as datas
comemorativas: páscoa,
dia do índio, aniversário
de Brasília;

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS

PARCERIAS
EVOLVIDAS
NAS AÇÕES

Momento de esclarecimento
de normas internas e
calendário escolar.
Elaboração de cronograma
para a semana de
adaptação e educação
inclusiva, Dinâmica,
Informes e planejamento
das atividades de forma
online e organização para a
reunião de pais e mestres.

Equipe gestora
SEDF

PARTICIPAN
TES

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

Semanalmente
abrindo espaço para
fala dos professores
nas coordenações:
Coordenador,
pontos positivos e
Professores e
negativos.
monitores e
alunos
Diariamente por
meio da observação
com registro pela
coordenação.

Trabalhar o uso
sustentável da água.
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CRONOGRAMA

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Promover formação e
capacitação de
funcionários;

ABRIL

Informar sobre o Diário
de classe, datas
comemorativas;
Organizar as datas de
entregas dos vídeos e
planos de aula
Propor ações para VIII
Plenarinha

MAIO

Promover formação aos
profissionais da
educação infantil;
Apresentar a proposta
curricular;

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS

PARCERIAS
EVOLVIDAS
NAS AÇÕES

Estimular a criação de
ferramentas e recursos a
serem trabalhados no
período de pandemia com
as crianças estimulando a
brincadeira;
Formação: Musicalidade
das Infâncias: de cá, de lá,
de todo o lugar;
Informes, revisão dos eixos
norteadores e princípios
básicos da Educação
Infantil;

Projeto escola
Coordenação
intermediaria
CRE

PARTICIPAN
TES

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

Semanalmente
abrindo espaço para
fala dos professores
nas coordenações:
Coordenador,
pontos positivos e
Professores e
negativos;
monitores e
alunos
Diariamente por
meio da observação
com registro pela
coordenação.

Inicio das ações para a VII
Plenarinha
Planejamento semanal das
datas comemorativas e
organização de recursos
necessários;

Equipe gestora

Professoras,
Monitoras e
alunos.

Semanalmente por
meio da observação
e discussões
avaliativas

Coordenação pedagógica/
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CRONOGRAMA

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Discussão sobre o PPP;
Propor Ações para
semana da educação
para a vida;

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS

PARCERIAS
EVOLVIDAS
NAS AÇÕES

PARTICIPAN
TES

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

Professoras,
Monitoras e
alunos.

Registro das
principais
dificuldades
apresentadas e
avaliação individual.

Planos de aula e diário de
classe;
Webinar: Semana de
Educação para a vida,
Planejamento semanal da
educação para a vida e
recursos utilizados;
Estruturação e construção
do projeto político
pedagógico durante o
horário de coordenação;

JUNHO

Montar planejamento de
estratégias para 2º
semestre caso haja o
retorno das aulas
presenciais

Sugestão de atividades,
temas e conteúdos;
Fechamento de RDIA

Analisar relatório
individual do aluno;

Formação Continuada

Equipe Gestora

Participar da Formação.
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CRONOGRAMA

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Repensar o fazer
pedagógico com base
nas mudanças pelas
quais a sociedade, de um
modo geral, tem
passado;

JULHO

Zelar pelo registro da
frequência dos alunos,
por meio de relatórios e
acompanhamento da
evolução nas atividades
propostas.

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS

PARCERIAS
EVOLVIDAS
NAS AÇÕES

PARTICIPAN
TES

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

Equipe gestora

Coordenador
Professoras,
Monitoras e
alunos.

Registro das
principais
dificuldades
apresentadas e
avaliação individual.

Equipe gestora

Coordenador
Professoras,
Monitoras e
alunos.

Diariamente por
meio da observação
com registro pela
coordenação.

Montar planejamento de
estratégia para melhor
atender as crianças e
famílias;
Acompanhar a participação
das crianças nas atividades
remotas;
Assinatura do RDIA

Preparar reunião de pais;
Promover atividades para
o dia do estudante;
AGOSTO

Organizar atividades lúdicas
mediante ao Currículo em
Movimento;

Organizar e planejar o
Dia Distrital da Educação
Infantil;

Realização das ações
previstas na programação;

Promover Orientação
Educacional.

Realizar debates e estudos
com os professores e
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CRONOGRAMA

SETEMBRO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Promover ações para
trabalhar a Semana da
Prevenção ao Uso das
Drogas no DF;
Organizar o Dia Nacional
de Luta das Pessoas
com Deficiência.
Criar estratégias para
trabalhar a semana da
criança de forma remota
e/ou presencial;

OUTUBRO

NOVEMBRO

Organizar o sábado letivo
temático;
Planejar a Semana
Nacional do livro e da
biblioteca.
Planejar o Dia Nacional
da Consciência Negra;

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS

PARCERIAS
EVOLVIDAS
NAS AÇÕES

PARTICIPAN
TES

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

Equipe Gestora
(Policial)

Coordenador
Professoras,
Monitoras e
alunos

Registro das
principais
dificuldades
apresentadas e
avaliação individual

Equipe Gestora
SEDF

Coordenador
Professoras,
Monitoras e
alunos

Diariamente por
meio da observação
com registro pela
coordenação

Equipe Gestora

Coordenador
Professoras,
Monitoras e

Registro das
principais
dificuldades

coordenador.
Realizar debates e palestras
com profissionais a respeito
à Semana da Prevenção ao
uso das Drogas;
Fazer um levantamento das
dificuldades das pessoas
com deficiência através de
debates na coordenação de
forma remota ou presencial.
Elaboração de cronograma
para a semana da criança;
Dinâmica, Informes e
planejamento das atividades
de forma remota ou/e
presencial para a Semana
do Livro.
Dinâmica, Informes e
planejamento das atividades
de forma online para o dia
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CRONOGRAMA

DEZEMBRO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS

Analisar relatório
individual do aluno.
Organizar a festa da
família, Analisar relatório
individual do aluno;

Nacional da Consciência
Negra.

Preparar reunião de pais;
Organizar momento de
descontração com os
professores e monitores.

PARCERIAS
EVOLVIDAS
NAS AÇÕES

Fechamento de RDIA e
assinaturas;
Organização junto à equipe
referente a pauta de reunião
de pais.

Equipe Gestora

PARTICIPAN
TES

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

alunos.

apresentadas e
Avaliação individual

Coordenador
Professoras,
Monitoras e
alunos.

Diariamente por
meio da observação
com registro pela
coordenação.
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7.2 - Estratégias de valorização e formação dos profissionais da educação
A necessidade de formação adequada é algo inquestionável na atualidade.
Constantemente, é possível ver ações em prol da oferta e abertura de cursos de
licenciatura para professores que já estão na ativa. Neste sentido, o Ministério da
Educação (MEC) demonstra empenhar esforços para que haja a formação adequada de
um maior número de profissionais da educação, porém há questionamentos de como isso
está ocorrendo.
A formação continuada de professores tem sido visto hoje como um seguimento
permanente e constante de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade dos
educadores. Ela é realizada após a formação inicial e tem com objetivo assegurar um
ensino de qualidade cada vez maior aos seus alunos. Dessa forma tem alcançado os
professores com a sua valorização e aperfeiçoamento. Torna-se possível momentos para
tirar dúvidas, dificuldades vivenciadas. Na semana pedagógica os docentes sugerem
temas para serem desenvolvidos nas coordenações pedagógicas.
Para motivar a equipe docente a fim de participar das formações continuada são
desenvolvidos um plano de ação para estimula-los, manter um diálogo aberto coma
equipe, organizar grupos de estudos, promover palestras, workshops. A escola possibilita
a formação continuada no espaço escolar merecida importância, uma vez que fomenta
questões que vão das dúvidas individuais às dificuldades do todo. O processo de
atualização e troca de experiências, merece atenção especial no cenário educacional,
através de estudos e metodologias: a teoria a serviço da prática.
Foram desenvolvidos cursos e formações com os temas: “Cuidando de quem
cuida”, “Avaliação em tempos de ensino remoto nos anos iniciais”, “Musicalidade das
infâncias” “O brincar como os direitos dos bebês e das crianças”, “A BNCC na prática:
desafios e possibilidades”. Os professores são avaliados por meio dos seus
comprometimentos, o cumprimento do conteúdo lecionado e registrado no diário de
classe, relacionamento do professor e seus alunos, participação às coordenações
pedagógicas, participação nas formações, relacionamento com a equipe de trabalho. Aos
profissionais recentes são desenvolvidos atendimentos individuais e coletivos com a
intenção de promover momentos de aprendizado e ensino. Nota-se que a equipe
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apresenta segurança e confiança em expor as suas fragilidades e dúvidas, mostrandose que pode contar com a equipe gestora para ajuda-los.
Para a realização do Projeto Político Pedagógico faz necessário a participação de
toda equipe docente de acordo com a LDBEN Lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996) que
estabelece a educação gratuita, laica e de boa qualidade às crianças, jovens e adultos,
mostra-se entre os mecanismos que tendem à garantia desses elementos, a gestão
democrática. Em seu artigo 14, determina que a gestão democrática tenha como
princípios a participação coletiva dos membros da comunidade escolar e local na
elaboração do projeto político- pedagógico e nos organismos representativos da escola,
como os conselhos escolares. Ferreira (2009, p. 308) afirma que a gestão democrática é
“um componente decisivo em todo o processo coletivo de construção do planejamento,
organização e desenvolvimento do projeto político-pedagógico e de um ensino de
qualidade”. Portanto, a participação é o principal meio que assegura a gestão
democrática e possibilita o envolvimento de todos os integrantes da escola na busca de
bons resultados. Libâneo, Oliveira e Toschi (2009) ressaltam que o conceito de
participação pauta-se no princípio da autonomia correspondente à capacidade das
pessoas e dos grupos de conduzirem a si próprios. Foram acolhidas as sugestões dos
professores em um encontro por meio do Google Meet, participações das famílias por
meio de formulários, participação das crianças através de relatos e desenhos com o tema:
“A escola que temos” e a “Escola que queremos”.
O CEPI Cajuzinho comemora a cada três meses os aniversariantes do mês, com
a intenção de mantê-los mais motivados. Aniversário tem como objetivo celebrar mais um
ano de vida na companhia de amigos e pessoas importantes na vida do aniversariante.
São enviados toda semana mensagens motivacionais desejando bom final de semana,
bom trabalho etc.
Nos diferentes espaços que compõe uma escola, desde a sala de aula até pátios,
parque, cozinhas, todos tem em comum a importância da limpeza no ambiente escolar.
Todos os espaços apresenta sua frequência particular de limpeza e requer cuidados
específicos na manutenção e organização dos produtos e equipamentos utilizados. O
volume de recursos materiais que uma escola administra no seu dia a dia é grande, por
isso é importante saber como manter os ambientes organizados. Para isso uma lista com
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dicas para auxiliar na gestão, organização e conservação dos recursos, além de
preservar a limpeza escolar.
É preciso conhecer a importância dos materiais pedagógicos dentro do progresso
da educação e assim ver-se necessários recursos didáticos que não é um fato recente,
pois Comenius em sua obra “Didactica Magna (1657)” como condicionamento de
aperfeiçoamento do educador. O material didático vem assim ser um meio de ligação
onde o professor é o transmissor, o aluno é o receptor e por fim o conteúdo é a
mensagem. Porém esse processo se dá de forma concreta quando as ações
desenvolvidas são interpretadas e respeitadas, por isso o mero uso das tecnologias
oferecidas pelos diversos recursos tem que ser repensando, por que toda a prática pode
ter sua parcela de contribuição cognitiva desde que bem desenvolvidas. (BOTH, 2008).
São oferecidos suportes de materiais tais como: caneta, tintas, giz de cera, folhas
brancas, caderno, agenda, tesouras, brinquedos, jogos, livros e entre outros.

7.3 - Práticas metodológicas adotadas
A Pedagogia Histórico-Crítica, Psicologia Histórico-Cultural e o Currículo em
Movimento módulo II 2018 cap. VII, balizam as práticas pedagógicas adotadas no CEPI
Cajuzinho, assentando-se sobre o “método dialético”, onde se acredita que a aplicação
desse instrumental metodológico na escola possibilitará aos educadores a apreensão dos
fenômenos humanos e sociais na sua concreticidade, ou seja, na sua verdadeira forma
de existir e se manifestar. De posse desse instrumento de análise, o educador poderá
compreender de forma concreta os seus alunos, reconhecendo-os como síntese de
múltiplas determinações biológicas, históricas e sociais, superando, desta forma, as
visões neutralizantes e positivistas acerca da criança. Sendo assim desenvolvidos os
campos de experiência: “O eu, o outro, e nós”, “Corpo, gestos e movimentos”, “Traços,
sons, cores e formas”, “Escuta, fala, pensamento e imaginação”, “Espaço, tempo,
quantidades, relações e transformações”. Em nosso Projeto Político Pedagógico temos
a preocupação de garantir essa continuidade em nossas ações e projetos, necessitando
de tempo para que sejam aprimorados, visando o alcance dos objetivos que muitas não
são em curto prazo.
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É importante afirmar que as ações realizadas em nosso planejamento curricular,
são adaptadas às faixas etárias, fases de desenvolvimento e turmas onde a criança está
matriculada, sempre respeitando o desenvolvimento individual ao estudante.
Berçários e Maternais I e II (0 a 3 anos e 11 meses)
O eu o outro e o nós: este 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. A proposta perpassa a
constituição da autonomia, da autorregulação, do autocuidado, bem como dos
sentimentos de reciprocidade. A partir desse entendimento, o cuidado com os outros e
com o meio ambiente, o pertencimento e responsabilidade com as pessoas, os animais,
a natureza e o planeta também são reforçados.
Corpo, gestos e movimentos: Esse campo de experiência 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. A criança brinca e interage em diversas
situações sociais e culturais as quais está exposta, estabelecendo relações que
produzem conhecimentos sobre si e o outro e, progressivamente, tomando consciência
de sua corporeidade. Na Educação Infantil, as linguagens se entrelaçam e as diversas
dimensões de aprendizagem se fundem na expressão da criança, o que torna essencial
o trabalho corporal como instrumento de interação e comunicação que possibilita seu
desenvolvimento e aprendizagem. O trabalho corporal educativo na Educação Infantil
deve levar em conta a centralidade do corpo da criança, voltando-o para o conhecimento
e reconhecimento de suas potencialidades, limites, sensações e funções corporais.
Dessa forma, o corpo, como veículo de expressão das diversas linguagens (a música, a
dança, o teatro e as brincadeiras, dentre outras), comunicasse com outros campos de
experiência, de modo a promover possibilidades de desenvolvimento integral. Nesse
processo, é fundamental considerar ainda as contribuições de todas as matrizes culturais
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que compõem a sociedade brasileira. Assim, jogos e brincadeiras de origem africana,
indígena e europeia, que deram origem à população brasileira, por exemplo, devem ser
considerados para o planejamento das ações na Educação Infantil.
Traços, sons, cores e formas: esse campo de experiência abrange o trabalho
educativo que evidencia as manifestações artísticas, culturais e científicas como aporte
de desenvolvimento infantil, sejam elas locais ou de maior amplitude, como regionais,
nacionais ou internacionais. Nele, reconhece-se que a criança está imersa na cultura
desde seu nascimento e convive com manifestações diversas, por meio de variados
veículos aos quais está exposta, como dramatização, dança, vídeos, jogos de faz de
conta, brincadeiras, sonoridades e músicas que ouve cotidianamente, cores que
permeiam suas atividades sociais e culturais, dentre outros. A criança como sujeito social
e cultural produz cultura e traz consigo experiências e vivências provenientes de suas
relações nos diversos grupos sociais aos quais pertencem, como família, igreja, clubes,
dentre outros, que compõem rico material de trabalho no espaço da Educação Infantil. O
trabalho nesse campo de experiência deve propiciar o desenvolvimento da expressão
criativa da criança ao levar em consideração seu percurso de aprendizagem, os
processos pelos quais passou e as relações imbricadas neles. Portanto, cabe ressaltar
que, como organizador da prática educativa com a criança, o professor de Educação
Infantil, ao voltar seu olhar e escuta sensível ao que a criança expressa, precisa ampliar
sua percepção acerca dos contextos envolvidos em seu desenvolvimento nesse campo
de experiência, valorizando as diversas formas de expressão e linguagens, como as artes
visuais, a música, a dança e o teatro, de maneira a não hierarquizar ou suprimir a oferta
dessas formas de expressão à criança.
Escuta, fala, pensamento e imaginação: Na Educação Infantil, é importante que
as crianças participem de experiências de falar e ouvir, de forma a potencializar sua
participação na cultura falada – oral ou gestual –, pois “é na escuta de histórias, na
participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente
ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui
ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social” (BRASIL, 2017, p. 40).
Este campo de experiência estabelece interlocuções mais prementes com as linguagens
oral, escrita, corporal, artística e interações com a natureza e a sociedade, embora
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dialogue com as demais linguagens. No tocante às experiências com a linguagem oral e
escrita, é importante reafirmar que não se espera que as crianças, na Educação Infantil,
dominem o sistema alfabético. 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.
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: Este campo de
experiência do Currículo propõe que as crianças experimentem o mundo ao seu redor,
enquanto investigam, descobrem, interagem, elaboram e transformam a sociedade na
qual estão inseridas. De acordo com Arce, Silva e Varotto (2011), a criança, desde
pequena, busca compreender, assim como o cientista, o mundo ao seu redor, partindo
de sentimentos de admiração, encantamento e curiosidade diante dele. Esses
sentimentos devem ser nutridos pelos adultos, que, intencionalmente, planejam
propostas de pesquisa, investigação, exploração, constatação e refutação de ideais
acerca do mundo, proporcionando atividades que estimulem a resolução de problemas
inerentes à fase e ao contexto das crianças. Levando em conta a interlocução entre as
múltiplas linguagens da infância, neste campo de experiência, as linguagens mais
presentes são a matemática e interações com a natureza e a sociedade, embora também
haja conexões com as demais. Este Currículo não propõe o ensino da Matemática de
modo sistemático, mas o desenvolvimento da linguagem matemática. Assim,
considerando que “enquanto atividade humana, a matemática é uma forma particular de
organizarmos os objetos e eventos no mundo” (NUNES; CARRAHER; SCHLIEMANN, p.
13, 1988), sugere-se que, por meio da manipulação e experimentação proporcionadas
pelas interações e brincadeiras, as crianças vivenciem a matemática debatendo e
discutindo ideias que permitam a compreensão e o desenvolver de conceitos
matemáticos. Uma vez que a matemática está presente na vida de todos, é indispensável
que, desde a mais tenra idade, as crianças participem de situações que possibilitem a
apropriação e o emprego desta linguagem. Isso se realiza mediante atividades que
contemplem a matemática para além do uso dos números e possibilitem que se “recriem,
em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e
orientações espaço temporais” (DCNEI, 2010a, p. 25-26).
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Segundo Martins (2004), referenciando-se na teoria da atividade de Leontiev, o
homem, como indivíduo, nasce dotado de necessidades elementares (biológicas), as
quais são inicialmente satisfeitas pelas ações de outras pessoas. À medida que o
indivíduo começa a agir no mundo, são estabelecidos vínculos cada vez mais dinâmicos
entre as necessidades e os objetos que a elas atendem e, nesse processo, os objetos
responsáveis pelo atendimento das necessidades do sujeito precisam ser por ele
descobertos, tornando-se assim, motivo, ou seja, função estimuladora e orientadora da
sua atividade. Com isso podemos compreender que em cada momento de sua existência
o ser humano se relaciona com a realidade (relação criança e o mundo), o elemento
decisivo para explicar o desenvolvimento psíquico infantil é a relação criança-sociedade.
As condições históricas concretas, o lugar que a criança ocupa no sistema de
relações sociais, suas condições de vida e educação, são determinantes para que
possamos compreender o desenvolvimento psíquico como fenômeno historicamente
situado. A teoria Vygotskiana possibilita um fértil e necessário fundamento teórico e
metodológico para o educador, sobretudo, por criar condições para uma melhor
compreensão e valorização do trabalho educativo (da transmissão do saber) no processo
de desenvolvimento dos sujeitos.
As reflexões sobre a zona de desenvolvimento imediato (e seus desdobramentos
na escola) possibilitam pensar no quanto os educandos, se submetidos a um trabalho
educativo de qualidade, múltiplo e desafiador, poderão desenvolver inúmeras
potencialidades e avançar sobremaneira, no seu desenvolvimento. Acreditamos muito na
relação professor-aluno e aluno-aluno, e Vygotsky traz isso com a Zona de
desenvolvimento onde tem sido amplamente apropriado em práticas educativas,
sobretudo no campo do planejamento de estratégias de ensino, com ênfase em
interações que os professores estabelecem com seus alunos em sala de aula, e no
campo da avaliação de aprendizagem, com implicações que merecem ser destacadas.
Convergente a esta determinação a psicologia histórico-critica é um elemento
fundamental na educação escolar, apresentando-se como emancipação humana, pois
quando entendemos o ser humano podemos compreender seu processo histórico e
social.
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7.4 - Organização de materiais, ambientes, tempos, rotinas e datas
comemorativas
Segundo Maria Barbosa e Maria Horn (2001) é preciso que seja desenvolvido um
seguimento de atividades diárias pensadas a partir da realidade de cada turma e do
aluno. Nesse período é essencial que haja apreciação e sensibilidade do Educador para
compreender a criança como sujeito ágil, reconhecendo as suas particularidades,
levando em consideração não especificamente o contexto sociocultural da criança assim
como também o da instituição. Para desfrutar das atividades no tempo é necessário
organizá-las no tempo presente. É fundamental para ter um bom desenvolvimento e
organização dentro dos presentes as necessidades biológicas das crianças como as
psicológicas que se menciona às diferenças individuais tais como: o ritmo e o tempo que
cada criança precisa para efetuar as tarefas sugeridas, as necessidades sociais e
históricas relacionado a cultura e ao estilo de vida, como as comemorações para a
comunidade onde se insere a escola e também as formas de organização institucional da
escola infantil (BARBOSA, HORN, 2001, p. 68).
A organização do tempo está estruturada de forma que atenda as atividades
permanentes que são desenvolvidas dentro de uma rotina diária, mas flexível; as
atividades são programadas, planejadas e orientadas para promover uma atividade
específica e, os projetos trabalhados, são desenvolvidos durante o período letivo.
As crianças participam da rotina da sala de aula com atividades diversificadas no
horário oposto ou não da aula como: atividades pessoais, dirigidas e livres; sono; banho;
alimentação; estimulações diversificadas na sala de informática, brinquedoteca,
anfiteatro, pátio e parque de areia.
É ressaltada a contextualização, ou seja, a abertura e sensibilidade para identificar
as relações que existem entre os conteúdos do ensino e das situações das
aprendizagens com os contextos de vida social e pessoal, de modo a estabelecer uma
relação ativa entre o aluno e o objeto do conhecimento, envolvendo a comunidade escolar
em geral na discussão e definição de prioridades, estratégias e ações no processo
educativo.
Com assistência de monitoras e pedagogas, bem como a equipe gestora, em todas
as turmas, a escola oferece atenção às necessidades pedagógicas de cada criança, em
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momentos diários de estimulação individual e em grupo. Este acompanhamento do
desenvolvimento de cada criança é realizado de forma individual. Contamos com a
participação de monitores, os quais colaboram ativamente com a qualificação do trabalho
pedagógico.
As atividades propostas na escola, são discutidas em coordenações pedagógicas
com a equipe de professoras e gestoras (es), e em alguns momentos, nas atividades
livres, as crianças são consultadas do que desejam fazer, e para isso é necessário que o
ambiente, em termos de matérias e espaços, dê condições. As crianças maiores podem
participar na própria organização das atividades em um planejamento de festa, por
exemplo, pois se trata de uma atividade coletiva que pode ser organizada junto com as
crianças. No período de pandemia é feito uma enquete para as crianças participarem
expressando quais brincadeiras elas gostariam de fazer.
Não devemos separar o "cuidar do educar." Uma das preocupações básicas das
atividades de cuidado pessoal é com a saúde, entendendo a saúde como sendo o bemestar físico, psicológico e social da criança. A higiene, o sono e a alimentação são
algumas das principais condições para a sua vida, é necessária uma atenção maior em
relação à limpeza e aos hábitos adequados de higiene. Não menos importante é a
alimentação e não deve ser encarada como um momento de dificuldade e de tensão. É
importante observarmos alguns detalhes, tais como o uso do guardanapo, a utilização
correta dos talheres, e a ingestão de líquidos no momento adequado.
É possível organizar no CEPI brincadeiras e músicas que envolvem questões de
higiene e alimentação. O sono é outro fator relevante para a saúde da criança, o ideal é
que sejam ofertadas outras opções de atividades para as crianças que não queiram ou
não consigam dormir. O momento do banho é especial para a criança na escola. No
berçário devemos cuidar da temperatura da água, arrumar as roupas antecipadamente e
escolher os brinquedos para entreter a criança antes, durante e após o banho. Nos
maternais podem-se ofertar momentos de lazer como dar banhos de mangueira nas
crianças, ou mesmo instalar chuveiros externos quando as condições climáticas assim
permitirem.
As atividades dirigidas são aquelas que o professor realiza com uma ou poucas
crianças, procurando chamar a atenção para algum elemento novo do ambiente, como
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uma figura uma brincadeira com som etc. No momento em que as crianças aprendem a
andar e relevante realizar passeios pelo CEPI, o adulto deve coordenar inúmeras
atividades com as crianças, a partir de certa idade, tais como: contar histórias, fazer teatro
com fantoches, ensinar músicas e brincadeiras de roda, brincar de esconde-esconde,
pique pega, etc. O interessante é propor atividades à criança e deixá-la segura para
escolher a forma de participar. Isso significa respeitar seu ritmo, confiar na criança, na
sua capacidade de ação e na liberdade que tem para expressar seus sentimentos.
As atividades livres devem fazer parte da programação diária de todos os grupos
de crianças, desde o berçário até a turma dos maiores. Cabe à instituição organizar
espaços e momentos para que as crianças livremente explorem o ambiente e escolham
suas atividades específicas, mas é sempre interessante que o professor intervenha na
coordenação das brincadeiras quando se fizer necessário e integre-se como participante.

7.5 - Inclusão na unidade escolar
Creches e pré-escolas são espaços onde crianças passam por diversas
experiências pela primeira vez, inclusive as com deficiência. Não demora muito, se uma
criança nova chega, em pouco tempo o educador já consegue perceber se existe algo de
diferente. Ocasiões assim não são raras, sobretudo na educação infantil, por ser o
primeiro espaço onde as crianças convivem com os pares e com os educadores, alguns
sinais começam a ser notados.
A Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, fundamenta-se nos
princípios da equidade, do direito à dignidade humana, da educabilidade de todos os
seres humanos, independentemente de comprometimentos que possam apresentar no
direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de
expressar-se e no direito a ser diferente. Prevê a formulação de políticas públicas e
educacionais reconhecedoras da diferença e da necessidade de condições distintas para
a efetivação do processo educacional, pressupõe a garantia do atendimento educacional
especializado. Devem receber acompanhamento para sua necessidade por meio da
disponibilização de recursos, serviços e da orientação de profissionais, famílias e
comunidade, no processo de ensino e de aprendizagem.
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O objetivo da educação especial inclusiva é ensinar a todos seus estudantes, sem
distinção e com qualidade, favorecendo condições de acessibilidade, permanência e
promovendo seu processo de ensino e de aprendizagem, bem como seu
desenvolvimento global. Assim, a sala de aula do ensino regular representa o espaço real
de inclusão no contexto escolar, uma vez que as diferenças se apresentam como fator
que contribui para a convivência com a heterogeneidade, em um ambiente inclusivo e de
enriquecimento. O atendimento especializado não é restrito às salas de recursos; ele é
abrangente em termos de estratégias pedagógicas, ações políticas e diversidade de
recursos acessíveis, didáticos e pedagógicos que, juntos, possibilitam efetivação da
proposta curricular para esse grupo de estudantes.
Trabalhar em uma perspectiva inclusiva quer dizer que o professor sempre deverá
planejar atividades que contemplem as necessidades e os interesses de todas as
crianças, independentemente de elas terem ou não alguma deficiência. “A BNCC”
estabelece seis direitos de aprendizagem para a Educação Infantil e eles devem ser
contemplados.
Ao notar diferenças entre os alunos, é possível, sim, chamar as famílias para
conversar, mas é preciso ser cuidadoso e usar esse momento como uma forma de
fortalecer a parceria entre responsáveis e escola. “O educador não deve dar um
diagnóstico, mas com delicadeza perguntar se a criança tem sido acompanhada por um
pediatra e, nos casos em que isso não ocorrer sugerir que esse acompanhamento seja
feito”.
“Ao notar crianças com e sem deficiência que precisam desenvolver a oralidade,
o professor pode conduzir o seu trabalho para promover maior participação em rodas de
conversa, por exemplo, mas partindo do interesse deles”.
Recorrer aos documentos curriculares pode ser também de grande ajuda. As
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, por exemplo, estabelecem
brincadeiras e interações como os dois principais eixos do trabalho na etapa. Já a BNCC
desdobram esses dois eixos em seis direitos de aprendizagem. Assim, permitir que os
pequenos brinquem e interajam livremente, de acordo com seus interesses, seus
potenciais e suas possibilidades, além de elaborar atividades que permitam que todos
possam participar, são princípios fundamentais.
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Para conduzir o planejamento, conhecer todas as crianças é fundamental. Vale
observar interesses e possíveis limitações. No caso daquelas que não se comunicam de
maneira convencional, vale prestar atenção em sinais sutis: um brilho no olho, um sorriso,
podem indicar as situações que trazem mais prazer a elas. “Toda criança brinca. Se o
professor entender a brincadeira como algo que traz prazer, ele vai observar o que deixa
essa criança feliz e construir seu planejamento com base nisso”.
Em atividade remota as atividades são adaptadas de acordo com a necessidade
da criança, havendo a participação dos pais e familiares além de compartilhar os registros
também pode ajudar a fortalecer os laços. Por vezes, muitos familiares ainda se prendem
a concepções antigas sobre a deficiência, que afirmavam que pessoas com
características muito diferentes da maioria da população não eram capazes de aprender.
“É direito das famílias de acompanhar o desenvolvimento das crianças. Além de tudo,
ajuda a mostrar os avanços e a participação dessas crianças no ambiente escolar,
juntamente com as outras crianças”.
Assim, a sala de aula do ensino regular representa o espaço real de inclusão no
contexto escolar, uma vez que as diferenças se apresentam como fator que contribui para
a convivência com a heterogeneidade, em um ambiente inclusivo e de enriquecimento.
Nesse sentido, o CEPI Cajuzinho está em concordância com a legislação vigente
quanto ao atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou
deficiência, e com altas habilidades ou superdotação. Assim, devemos garantir a
eliminação de barreiras arquitetônicas, físicas e atitudinais, além de promover a oferta de
atendimento educacional que considere as especificidades de cada criança.

7.6 - Atuação dos monitores
O monitor é responsável por desenvolver atividades de desenvolvimento físico,
motor e de caráter com as crianças, bem como auxiliar no desenvolvimento de tarefas,
verificar o bem estar, a alimentação, o sono e a disposição física e psicológica das
crianças sobre seus cuidados.
O monitor tem contato direto com a criança, tem a responsabilidade de
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desenvolver e orientá-lo nas atividades realizadas em sala de aula, além de dar apoio
nas atividades de higiene, alimentação, locomoção e entre outras que necessitem auxílio
constante no dia a dia escolar (BRASIL, 2008). O monitor também é importante no que
se refere à esfera emocional da criança, por isso ele precisa transmitir confiança à criança
e à família, como diz Aranha (1994 p.69-70) “é no cenário das relações sociais que se dá
a apreensão do real, a construção do conhecimento, da sociedade e o desenvolvimento
do homem”.
O horário de trabalho das monitoras são 40h semanais de segunda a sexta-feira,
atendendo 174 (cento e setenta e quatro) crianças na faixa etária de 0 a 4 anos de idade
completados até 31 de março no ano de 2021. No atendimento remoto as monitoras são
acompanhadas 1 (Uma) vez por semana por meio do Google Meet, a fim de ouvi-las e
orientá-las. As monitoras participam das aulas online e dos vídeos gravados juntamente
com o professor regente.

7.7 - Estratégias para a manutenção do vinculo com a unidade escolar
Quanto mais as famílias se envolvem com a educação dos filhos e participam
ativamente da vida escolar, melhores são os resultados de aprendizagem dos alunos.
Esta afirmação é praticamente consensual no campo educacional, e não faltam
evidências para embasa-la.
Atualmente contamos com ajuda dos recursos tecnológicos para mantermos um
vínculo maior com nossas crianças e famílias, das tais, as que mais utilizamos são;
WhatsApp; Google Meet; Plataforma da SEDF. Foram destacados por nossas
professoras, diversas metodologias e maneiras de lidar com a atual situação, dentre elas,
o uso de vídeo chamadas, aulas expositivas através de plataformas online, produção de
vídeos aulas com conteúdos e dicas de brincadeiras e também dicas nutricionais,
disponibilizadas através de grupos do WhatsApp, tendo como principal recurso
tecnológico o celular e o notebook. Disponibilizamos também atividades impressas com
o intuito de ajudar às famílias das crianças que não tem acesso a internet.
Através desses, conseguimos manter nossas crianças bem perto, apesar do
distanciamento, devido a Pandemia do Covid-19. Não é uma tarefa fácil, mas com a ajuda
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dos nossos colaboradores em parceria com as famílias, ABCC, SEDF, Comissão Gestora,
Regional de Ensino do P.P, que tem nos auxiliado e nos fortalecido diante do atual cenário
em que vivemos.
Realizamos encontros semanais com as famílias através do Google Meet, o que
tem nos ajudado bastante, pois através desses encontros conseguimos realizar inúmeras
atividades com nossas crianças e assim estamos avançando com ensino e ampliando os
vínculos com as crianças e também com as famílias.
Estamos em um momento que precisamos unir forças e esforços. Família e escola
devem trabalhar na mesma sintonia e com a mesma vontade de fazer dar certo. Tentamos
ao máximo criar um canal de comunicação direta para sanar as dúvidas que surgem, tais
como o uso das plataformas tecnológicas e ajudar os responsáveis por nossos alunos.
É muito importante que a nossa escola tenha esse recurso. A assimilação do
conhecimento varia de indivíduo para indivíduo, com isso mostramos o quanto nos
importamos com cada aluno e com cada responsável.

7.8 - Programas e Projetos Específicos
O CEPI Cajuzinho deve buscar na prática educativa situações que reproduzam
contextos cotidianos de aprendizagem contribuindo para o exercício da cidadania, com o
desenvolvimento de projetos que visam envolver a instituição, o aluno e a comunidade
escolar para que juntos possamos promover e ampliar as condições para garantir o
desenvolvimento educacional.
Para um desenvolvimento de aprendizagem de qualidade é necessário promover
momentos significativos e prazerosos para as crianças, seguindo do interesse destes, de
suas dúvidas, descobertas e conhecimentos prévios. Partindo de a escola assumir o
papel de agente transformador, permitir fazer com que as crianças desenvolvam e
construam seu próprio conhecimento. Desenvolver atividades a partir de um projeto,
nesse sentido, faz com que as várias áreas de conhecimento estejam interligadas, de
forma interdisciplinar, tendo como foco desenvolver habilidades e competências nos
sujeitos participantes.
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Um

projeto

é

uma

abertura

para

possibilidades amplas de encaminhamento e de resolução,
envolvendo uma vasta gama
imprevisíveis,

imaginativos,

de

variáveis,

criativos,

ativos

de percursos
e

inteligentes,

acompanhados de uma grande flexibilidade de organização.
(BARBOSA; HORN. 2008. p.31)

8 - ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR
O trabalho realizado na escola tem como base o Currículo em Movimento da
Educação Infantil da SEEDF e do Projeto Político Pedagógico, que foi elaborado com a
participação de todos os segmentos da Instituição.
Prioriza-se a pedagogia de projetos, onde são desenvolvidos os projetos de
empreendimentos e investigativos. Com isso, constrói-se uma escola autônoma,
buscando sempre uma prática educativa compromissada com a constituição e a vivência
da intencionalidade de um trabalho pautado na qualidade.
A avaliação acontecerá pela observação sistemática, registro em caderno de
ocorrência, fichas, questionários, relatórios, portfólios, exposições e atividades pelas
crianças, por meio de fotos e vídeos enviados através da plataforma Google Classroom
e WhatsApp, incluindo reuniões com pais e responsáveis.
A avaliação formativa será sempre a da observação do desenvolvimento e do
crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais de sua comparação com os
pares.
Adotamos o conselho de classe como importante instrumento de observação, pois
reúne várias visões sobre cada educando, servindo de subsídio para análise e
diagnósticos dos mesmos. O conselho tem função mediadora e, no final de cada
semestre, assume caráter consultivo e deliberativo quanto ao processo.
O conselho de classe predetermina que os professores com base nas diretrizes
existentes, se autoavaliem no tocante ao seu desempenho e dos próprios estudantes, e
assim os profissionais buscam alternativas e estratégias viáveis cujo cerne é a resolução
de dificuldades encontradas, adotando assim medidas preventivas no decorrer do ano.
63

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto
Centro de Educação de Primeira Infância CEPI-Cajuzinho
Associação Beneficente Coração de Cristo

É compreendida como processo formativo cujos dados e informações geradas,
acerca do desenvolvimento dos processos administrativos e de ensino, reorientam a
prática dos envolvidos e orientam propostas de mudanças. Por ser realizada
periodicamente, a avaliação institucional, tem como principal função inventariar, orientar,
reforçar e/ou corrigir os aspectos avaliados. Assim, é incorporada cultura organizacional
e integrada a ação de forma profissional, caracterizando-se como um importante
instrumento de melhoria da qualidade do ensino, na medida em que permite identificar
problemas, assegura a proposição de soluções mais assertivas, orientam a tomada de
decisões e posições que proporcionem mudanças, estabelecendo alternativas de
melhorias e ampliações.
Serão realizadas, a cada bimestre, palestras, reuniões e encontros com familiares
de forma a disponibilizar um questionário, para verificar o nível de satisfação sobre a
forma e como o trabalho realizado atende ou não às expectativas da família, e quais são
sugestões viáveis para a melhoria dos serviços educacionais prestados.
É importante que permita as famílias conhecer o trabalho da instituição, junto aos
seus filhos e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação
infantil, pois a cada momento as crianças apresentam maneiras diferentes de vivenciar e
interagir com objetos do mundo físico, onde a cada instante realizam novas conquistas,
ultrapassando nossas expectativas e causando muitas surpresas.
Tem como foco principal o questionamento sobre a maneira que a instituição
efetivamente cumpre sua função social, sendo que o Centro de Educação da Primeira
Infância Cajuzinho consiste em promover o ensino de forma eficiente e eficaz
oportunizando a formação da criança, por meio de valores éticos e educacionais, a fim
de que se alcance um aprendizado significativo, tornando cidadãos conscientes dos seus
direitos, deveres e responsabilidades sociais.
A escola como instituição social tem como objetivos e metas empregar e reelaborar
os conhecimentos socialmente produzidos, assim a escola assumiu o compromisso junto
à família pela educação das crianças, buscando agregar os desejos e seus ideais no
desenvolvimento integral dos mesmos. Com isso, o Centro de Educação da Primeira
Infância Cajuzinho promove a participação das famílias, para que possam acompanhar e
desfrutar os benefícios que a escola oferece.
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9 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NA UNIDADE ESCOLAR
As práticas pedagógicas as quais compõem a proposta curricular da educação
infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. Neste sentido,
a SEEDF agrega o eixo integrador do currículo da Educação Infantil a junção de
elementos basilares do trabalho educativo com os bebês e crianças pequenas: educar e
cuidar, brincar e interagir.
A organização curricular do CEPI Cajuzinho atende ao currículo em movimento da
SEEDF, é adotado os temas transversais (Educação para a diversidade, cidadania e
educação em e para os direitos humanos, Educação para a Sustentabilidade), pois, tais
eixos possibilitam o acesso do (a) estudante aos diferentes referenciais de leitura do
mundo, com vivências diversificadas e a construção/reconstrução de saberes específicos
de cada ciclo/etapa/modalidade da educação básica. Os conteúdos passam a ser
organizados em torno de uma determinada ideia ou eixo que indicam referências para o
trabalho pedagógico a ser desenvolvido por professores (as) e estudantes, de forma
interdisciplinar, integrada e contextualizada englobando os campos de experiências:
•

O Eu, o outro e Nós;

•

Corpo, gestos e movimento;

•

Sons, cores e formas;

•

Escuta, fala, pensamento e imaginação;

•

Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações;

Os conteúdos são divididos por tópicos bimestrais, onde são apresentados ao
corpo docente e desenvolvidos no planejamento através dos exemplares distribuídos.
Atualmente a Unidade Escolar está voltada ao ensino remoto, este modelo foi
adotado durante a pandemia da COVID-19, a qual permitiu o isolamento social, sem
poder ter contato direto com a Instituição. Esta proposta admitiu uma alteração nas
relações da Instituição para com a comunidade escolar, possibilitando momentos de
interação, colaboração e relacionamento com as tecnologias digitais. Dentro desta
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realidade, aponta-se que as atividades diárias, os projetos e o contato com as famílias e
as crianças, acontecem de forma online. O ensino remoto tem sido um desafio para os
profissionais da instituição, pois foi amplamente difundido pelo seu método de ensino
inovador, onde é possível as famílias obterem uma flexibilidade quanto aos horários de
participação de suas crianças e um contato intelectual com o ensino e aprendizagem.
Todas as atividades estão sendo desenvolvidas de forma lúdica e flexível, com o objetivo
de atingir toda comunidade escolar.
A equipe gestora proporciona aos responsáveis, acolhimento por meios de
reuniões no aplicativo GOOGLE MEET, mantendo um contato direto para que a relação
família e escola estejam sempre efetivadas em uma relação democrática e participativa.
As professoras da Instituição promovem atividades na plataforma e possuem um
contato direto com as famílias em grupos de WhatsApp, onde são destinados vídeos,
fotos e banners para todas as turmas, orientando as atividades e os projetos recorrentes.
Nesta perspectiva, as monitoras da Instituição, assumem o papel de auxiliar em todo o
trabalho pedagógico que é desenvolvido pelas educadoras.
O retorno dos educandos quanto às ações pedagógicas em geral, são realizadas
por meio da plataforma e aulas online no aplicativo Google Meet, onde o prazo da entrega
acontece de forma flexível, é a partir disso que é feita a avaliação da criança.
O trabalho do coordenador pedagógico do CEPI Cajuzinho, é dinamizado e
democrático em relação às tomadas de decisões, por meio do diálogo e mecanismos que
favorecem a articulação da teoria e prática nos momentos de estudos e planejamentos.
É importante ressaltar que as ações realizadas em nosso planejamento curricular,
são de acordo às faixas etárias, por turmas e fase de desenvolvimento, conforme a
matricula do educando, valorizando o desenvolvimento autônomo da criança.
Atualmente a Unidade Escolar tem como prioridade o desenvolvimento integral da
criança, tendo em vista as ações pedagógicas voltadas aos aspectos físico, psicológico,
intelectual ao social complementando a ação da família e da comunidade, conforme a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9394/96 em seu Art. 29.
Pensando nisso, a Instituição tem como fundamento reconhecer a criança em
todos os aspectos e colaborar com o crescimento integral de um cidadão para exercer
sua cidadania.
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No CEPI Cajuzinho, as crianças são apresentadas por meio de fotos e vídeos,
onde são expostos seus nomes, idade e turma. Ao inicio do ano letivo, foi realizado um
vídeo de apresentação de mais um novo ciclo. Por conta do isolamento social não está
havendo apresentação física da instituição, apenas por meio de fotos e vídeos, levando
sempre em consideração a articulação com as famílias e a comunidade, criando
processos de integração da sociedade com a escola, conforme prega a LDB 9394/96 em
seu Art. 12.
Os temas transversais atuam como eixo unificador, em torno do qual se organizam
as disciplinas, devendo ser trabalhados de modo coordenado e não como um assunto
descontextualizado. O que importa é que as crianças possam construir significados e
conferir sentido àquilo que aprendem.
O educando traz para a escola o seu próprio conhecimento de acordo a sua
vivência. Ele é enriquecido das relações construídas junto à família, ao grupo de amigos
e à comunidade. Esse conhecimento deve ser trabalhado pelo professor como ponto de
partida nas diferentes áreas do conhecimento.
No entanto, para que o trabalho interdisciplinar possa ser desenvolvido pelos
professores, deve-se desenvolver uma metodologia de trabalho que implica: na
integração dos conhecimentos; passar de uma concepção fragmentada para uma
concepção unitária de conhecimento; superar a dicotomia entre o ensino e pesquisa,
considerando-os a partir da contribuição das diversas ciências e um processo de ensino
aprendizagem centrado numa visão de que aprendemos ao longo da vida.
A Instituição considera que a educação escolar tem responsabilidade de
transformar a realidade, trabalhando além dos conteúdos considerados clássicos, mas
também aqueles que tenham uma finalidade crítica social. Educar e aprender são
fenômenos que envolvem todas as dimensões do ser humano e a Unidade Escolar traz
evidentemente esta perspectiva, superando as formas de fragmentação do processo
pedagógico em que os conteúdos não se relacionam e não se integram.

10 - PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO.
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O referido Projeto Político Pedagógico apresenta os seguintes planos de ação para
sua implementação:
•

Gestão Pedagógica;

•

Gestão de Pessoas;

•

Gestão Financeira;

•

Gestão Administrativa.
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GESTÃO PEDAGÓGIA
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

AÇÕES

INDICADORES

Assegurar na

Garantir através

Instituição a

do espaço

organização da

escolar e de

distribuição das

todos os

Palestras e

Ambiente

tarefas e da

participantes do

reuniões para a

escolar

disciplina,

processo de

formação e

agradável,

executando as

educação

informação;

Prática

políticas

qualidades no

educacionais,

conhecimento

Avaliação

Gestão escolar

com o apoio da

como forma de

Institucional.

participativa.

comunidade

ferramenta para

através de

a vida do

reuniões.

educando.

pedagógica,

RESPONSÁVEIS

PRAZO

RECURSOS

Tecnológicos tais
Direção, e

como: computador,

Coordenação

Médio, curto e

tablete, Currículo em

Pedagógica, e

longo prazo.

Movimento;

Professores.

Acompanhamento
individual e coletivo.
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GESTÃO PARTICIPATIVA
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Elaborar e
executar o
Projeto Político
Pedagógico
com todos
envolvidos
contribuindo
para uma ação
articulada.

METAS

AÇÕES

INDICADORES

Fazer da escola

Reunião geral

um lugar

para

democrático

esclarecimento

considerando

e sugestões,

todas as

contribuindo

participações e

para a

gerando

construção do

Processual e

comprometiment

PPP

contínua.

o e crescimento,

participação no

valorizando

Programa

ideias e projetos

Nacional de

de modo que

Segurança

todos passem a

Alimentar e

ser cogestores.

Nutricional.

RESPONSÁVEIS

PRAZO

RECURSOS

Médio e curto

Bilhete, tecnológicos,

prazo.

formulários.

Gestor,
professores,
monitores e
comunidade
escolar.
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GESTÃO DE PESSOAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Ampliar o olhar
por meio do
diálogo
refletindo em
todas as
sugestões
abordadas e
promovendo
interação entre
os envolvidos
no processo de
educação

METAS

AÇÕES

INDICADORES

RESPONSÁVEIS

PRAZO

RECURSOS

Através da
comunicação
manter a
inclusão de
ideias ampliando
o conhecimento
e não deixando a
importância
individual
apresentada por

Reuniões,
atividades

Auxiliar

recreativas,
esportivas e

Processual e

culturais de

contínua

integração entre
comunidade e

Administrativo,
Gestor,
coordenador,

Bilhete, tecnologia;
Médio e Longo

texto.

prazo.

secretaria.

escola.

cada área.
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GESTÃO FINANCEIRA
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Fazer
pequenos
reparos na
estrutura
física do
prédio.
Subsidiar os
projetos
pedagógicos,
para que se
possa ter
qualidade no
trabalho

METAS

AÇÕES

Utilizar os

Promover eventos a
fim de angariar
fundos para
instituição para
utilizar no
suprimento daquilo
que não é possível
se fazer com os
recursos da SEEDF;

recursos tanto
próprios quanto
oriundos da
SEEDF, de forma
responsável para
garantir todo
suprimento das
necessidades
administrativas e
pedagógicas de
acordo com as
legislações
vigentes.

Executar o
recurso oriundo
da SEEDF e
próprio de acordo
com o plano de
trabalho e
mediante
consulta a
Comissão
Gestora.

INDICADORES

Processual e
contínua.

RESPONSÁVEIS

PRAZO

RECURSOS

Longo prazo.

Bilhete, e-mail.

Auxiliar
Administrativo e
contador.
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GESTÃO ADMINISTRATIVA
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Atender as
necessidades da
comunidade escolar
com clareza e
transparência no que
diz respeito a
documentos e demais
necessidades;
Garantir que as normas
da SEEDF sejam
cumpridas de maneira
correta. Manter a
comunicação clara com
todos os membros da
comunidade escolar.

METAS

AÇÕES

Que seja bem
desenvolvida a
relação da
comunidade
escolar Trabalhar
com a parceria
família/escola

Garantir que cada
pilar da gestão
escolar tenha suas
responsabilidades
bem definidas.
Otimizar os recursos
e integrar todos os
setores da
comunidade escolar;

Cumprir todas as
normas solicitadas
pelo SEEDF
principalmente
sobre a pandemia

Fazer cumprir o plano
de trabalho junto a
SEEDF.

INDICADORES

O
Acompanhament
o será feito
através de
reuniões com
toda a
comunidade
escolar, para
verificar o
desenvolvimento.

RESPONSÁVEI
S

PRAZO

RECURSOS

Bilhetes;
Diretor e Auxiliar

Longo

Reuniões;

administrativo.

prazo.

Acompanhame
nto individual.
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11 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÂO DO PROJETO-POLÍTICO PEGAGÓGICO
O nosso Projeto Político Pedagógico foi elaborado por toda a equipe Cajuzinho e
será avaliado mediante o resultado das ações propostas visando o desenvolvimento das
aprendizagens, a qualidade e excelência de um trabalho feito em equipe e embasado nos
aspectos éticos e morais, culturais e sociais levando em conta a trajetória da comunidade
escolar, não só para garantir um processo formativo e o sucesso para as crianças, como
também para cumprir o seu compromisso com a sociedade.
Esta avaliação é considerada como uma atividade de vital importância no
desencadear do processo de ensino-aprendizagem. Orientando seus profissionais no
sentido de buscar uma total interação entre toda a comunidade escolar, descobrindo
informações necessárias para a busca constante pela melhoria na educação prestada no
decorrer do ano letivo.
A avaliação do Projeto Político Pedagógico será realizada nas reuniões
pedagógicas e administrativas, com questionário subjetivo e anônimo, que deixa o
avaliador seguro para trazer pontos positivos e negativos na prestação de serviços
educacionais de qualidade física e pessoal. A avaliação é um processo diário, no que
tange a captação de subsídios para a melhoria da qualidade da educação.
Posteriormente, esses questionários são analisados pela direção e pela
mantenedora, que ponderam e trazem para reuniões as estratégias de mudanças e
pautas para melhorar os atendimentos de forma imediata ou em longo prazo. Nesse
sentido a instituição, entende que o acompanhamento, controle e avaliação do PPP
envolvem momentos destinados a essa reflexão das ações, práticas e concepções
contidas neste documento.
A avaliação institucional com a participação da comunidade escolar, o
planejamento quinzenal, semana pedagógica, reuniões de pais, coordenação
pedagógica e aplicação de questionários fazem parte desses momentos de reflexão, que
permite, se preciso uma reorganização do trabalho pedagógico.
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Em nosso Projeto Político Pedagógico temos a preocupação de garantir essa
continuidade em nossas ações e projetos, necessitando de tempo para que sejam
aprimorados, visando o alcance dos objetivos que muitas não são em curto prazo.
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ANEXOS

Nutri Kids Cajuzinho
Rosilene de Souza Rodrigues CRN1 – 15468/P
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Introdução
A formação dos hábitos alimentares de um indivíduo começa na primeira infância,
os quais perpetuam por toda a vida. Sendo assim, a educação nutricional é o ponto chave
da mesma. Através dela, surge a autonomia alimentar e se estimula a formação de
hábitos nutricionais adequados.
As preferências alimentares de cada um são forjadas desde a infância pelas
sensações que são apresentadas e vivenciadas pela criança, através do tato, sabor e
odor (CANESQUI e GARCIA, 2005).
A família e a escola/creche também exercem um papel importante e inquestionável
na educação alimentar das crianças, pois podem oferecer ações que promovem
aprendizagem e conhecimento a respeito da alimentação saudável.
Justificativa
A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) recebe diversas definições, visando
demonstrar a sua necessidade para toda a sociedade organizada, que preza pelo bem
estar de sua população. Segundo Fagioli e Nasser (2006) a educação nutricional é “uma
variedade de experiências planejadas, para facilitar a adoção voluntária de hábitos
alimentares ou de qualquer comportamento relacionado à alimentação, que conduz à
saúde e ao bem estar”. Mas para Macedo e Costa (2008) a Educação Nutricional “dá
ênfase ao processo de modificar e melhorar o hábito alimentar a médio e longo prazo;
preocupa-se com as representações sobre o comer e a comida, com os conhecimentos,
as atitudes e valores da alimentação para a saúde, buscando sempre a autonomia do
indivíduo”.
A EAN é um fator determinante para o controle de doenças crônicas não
transmissíveis como diabetes, obesidade, desnutrição, etc. Ela ajuda o indivíduo a
desenvolver hábitos alimentares saudáveis proporcionando mais qualidade de vida,
reduz o desperdício de alimentos e promove uma alimentação sustentável trabalhando o
reaproveitamento dos alimentos.
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Objetivo Geral
•

Inserir no contexto familiar a Educação Alimentar e Nutricional de forma simples,
para que cada família tenha consciência de que suas ações interferem de forma
direta na formação de seus filhos. A alimentação também é um momento educativo
em que todas as atividades desenvolvidas envolvem o cuidar e o educar.
Buscando articular a educação, a saúde e a qualidade de vida das crianças.

Objetivos específicos
•

Desenvolver a coordenação motora e sensorial nos alunos;

•

Estimular a autonomia da criança e o autosservimento;

•

Desenvolver métodos educativos que favoreçam práticas alimentares e estilo de
vida saudáveis;

•

Estimular a família a fazer as escolhas mais saudáveis em sua alimentação;

•

Desenvolver atividades lúdicas para despertar na criança o desejo por uma
alimentação saudável;

•

Incentivar à criança a fazer/preparar seu lanche saudável.

Metodologia
1. Vídeo de boas-vindas explicando o que é Educação Alimentar e Nutricional e
introdução alimentar (para bebês de berçário 1);
2. Realizar atividades que promovam o autosservimento em casa, com o objetivo de
trabalhar a autonomia e coordenação motora da criança;
3. Incentivar e trabalhar a análise sensorial;
4. Contar histórias, fazer teatrinho, cantar músicas com a temática da alimentação
saudável;
5. Interação com a família através de questionários, fotos, vídeos, etc.
6. Começar a implementar o Método BLW para o berçário 1 que consiste em uma
abordagem de introdução de alimentos sólidos em que bebês com no mínimo seis
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meses de idade consomem todos os tipos de comida desde o início da alimentação
complementar, adaptando para os menores de 6 meses.
Sugestões, Métodos e Materiais
~ março ~
Dia 22 – Dia Mundial da Água
Falar sobre a importância da água e incentivar a família a manter a boa gestão
hídrica.
Trabalhar a parte sensorial com os estados da água: sólido, líquido e gasoso.
Dando ênfase aos estados da água de forma prática:
•

Sólido – gelo trabalhando a parte sensorial (tato e paladar);

•

Líquido – hidratação, beber água. Incentivar à criança ter sua garrafinha com
água para beber sempre nos intervalos de brincadeiras, etc.;

•

Gasoso – Observar o vapor da água no banho morninho.

Dia 31- Dia nacional da Saúde e Nutrição
Data estabelecida com o objetivo principal de conscientizar a população sobre a
importância da saúde e da boa alimentação. Esse dia é escolhido para que as pessoas
possam pensar na sua própria saúde e hábitos alimentares. Também serve para que as
instituições, públicas e privadas, reflitam sobre como podem contribuir para um
desenvolvimento sustentável nessa área.
Ajudante Feliz e saudável (trabalha cores dos alimentos, sabor e interação). A
criança ajuda os pais a prepararem o suco.
•

Sucos coloridos dos heróis – São sucos feitos usando frutas e vegetais e
possuem cores vibrantes, diferentes. Ricos em vitaminas e minerais, são
excelentes para a saúde de crianças e adultos.
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•

Suco do Hulk – Limão, Maçã, Couve OU Couve e maracujá

•

Suco Do Flash- Beterraba, cenoura e laranja OU Beterraba, limão e cenoura

•

Suco da Mulher Maravilha – Morango, melancia e cenoura

•

Suco da LadyBug – Melancia, maracujá e cenoura

~abril ~
Dia 04 – Páscoa
Contar a história da páscoa, mostrar os símbolos do pão e suco de uva.
Ajudar os pais a pôr a mesa, promover o autosservimento da criança em uma das
refeições, incentivar a criança dividir o pão ou outro alimento entre toda a família.

Dia 07 - Dia Mundial da Saúde
O Dia Mundial da Saúde é comemorado em 7 de abril porque essa data coincide
com a data de criação da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948. O objetivo
dessa comemoração é conscientizar a população a respeito da importância de manter o
corpo e a mente saudáveis e também falar de alguns problemas de saúde que atingem

82

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto
Centro de Educação de Primeira Infância CEPI-Cajuzinho
Associação Beneficente Coração de Cristo

a população mundial, alertando sobre os riscos e ensinando sobre a prevenção
Vamos higienizar nossos alimentos?
Orientar as crianças acerca da higienização dos alimentos e sua importância.
Os alimentos precisam passar pelo processo de higienização que é composto por
lavagem com água corrente, sabão (em alguns casos) e solução clorada (água + água
sanitária sem perfume, pura) ou outro produto químico que é responsável pela eliminação
de microrganismos.
A higienização correta garante segurança alimentar, retirando risco de contrair
doenças evita doenças como diarreia, vômito, dores abdominais, febre e outras mais
graves, entre elas o botulismo, a hepatite e a cisticercose que podem levar até ao óbito.
Lave as mãos com água e sabão. Lave os alimentos com água corrente, retirando
toda a sujeira como terra, resíduos etc. Alimentos como abóbora, abóbora, quiabo, jiló,
berinjela e outros com cascas podem ser lavados com água e detergente neutro e até
usar uma escovinha própria. Não precisam ir para solução clorada (água + água sanitária
sem perfume, pura).
•

Folhagens devem ser lavadas folha por folha dos dois lados.

•

Após lavar os alimentos em água corrente, deixar de molho em solução
clorada por cerca de 15 minutos. Depois retirar e enxaguar em água corrente.

A solução clorada é feita usando 1 litro de água limpa + 1 colher de sopa de água
sanitária sem perfume, pura.
Observações: As crianças escolhem os alimentos e entregam aos pais.
Os pais preparam a solução clorada.
As crianças lavam em água corrente e colocam na solução clorada. Os pais retiram da
solução clorada e as crianças lavam novamente em água corrente. Após limpos os
alimentos pode se degustados, as crianças devem falar sobre cor, sabor, textura.
Se forem legumes, vegetais preparar uma salada. Se forem frutas, uma salada de frutas.
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~ maio ~
Dia 05 – Dia Mundial da Higiene das mãos

A higienização correta das mãos pode salvar vidas, tendo em vista que as mãos é
a principal porta de entrada de micro-organismos como bactérias, vírus e fungos. As mãos
são usadas para contato com outras pessoas, coçar nariz, se alimentar, lavar e preparar
alimentos.
A lavagem de mãos requer cuidado e deve ser feita com frequência, se feita de forma
correta e periódica pode salvar vidas e evitar contágio, contaminações e confere
segurança alimentar.
→ Vídeos das crianças lavando as mãos de forma correta. Assim elas estarão seguindo
cuidados básicos de prevenção de doenças, ainda mais em tempo de pandemia por
Covid 19
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~ junho / julho ~
Dia 05- Dia Mundial do meio ambiente
O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado em 1972 e tem por objetivo
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conscientizar a respeito da importância de preservar os recursos naturais.
Período de festas juninas e julinas, trabalhar pratos típicos saudáveis à base de
milho como milho cozido e assado, curau, etc. E mostrar que apesar de ser o mesmo
alimento, ele possui diversas formas de preparos, mas todos são milho e assim somos
nós seres humanos. Diferentes, mas humanos. Trabalhamos ai o respeito, o amor e a
diversidade cultural.

~ agosto ~
Dia 31 – Dia do Nutricionista
No dia 31 de agosto comemora-se o Dia do Nutricionista, pois nessa data foi
fundada a Associação Brasileira de Nutricionistas, no Rio de Janeiro, no ano de 1949.
A intenção da criação dessa associação era a de melhorar e desenvolver estudos
acerca da qualidade da alimentação e de todo o campo da nutrição.
→ Incentivar a escolha de alimentos in natura e processados para ter uma alimentação
balanceada e saudável. Incentivar a ingestão frequente de água por ser um mês mais
seco e ter casos de desidratação em crianças.
Alimentos Natural são alimentos obtidos diretamente da natureza (plantas) ou de
animais e são adquiridos sem que tenham passado por processo que pode alterar suas
características, sem alterações. São alimentos que tem menor período de validade e tem
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processo de decomposição mais rápido.
Podem ser minimamente processados que aumentam seu prazo de validade, facilitar o
preparo, torna-los mais agradáveis ao paladar.
Exemplos: Legumes, verduras, frutas, raízes e tubérculos; arroz branco, integral
ou parboilizado; milho em grão ou na espiga, grãos; leguminosas; cogumelos frescos ou
secos; frutas secas, sucos sem adição de açúcar ou outras substâncias; castanhas,
nozes, amendoim e outras oleaginosas sem sal ou açúcar; cravo, canela, especiarias em
geral e ervas frescas ou secas; farinhas de mandioca, de milho ou de trigo e macarrão
ou massas frescas ou secas feitas com essas farinhas e água; carnes, aves e pescados
frescos, resfriados ou congelados; leite pasteurizado, ultrapasteurizado ou em pó, iogurte
sem adição de açúcar; ovos; chá, café, e água.

Alimentos Processados são aqueles fabricados/produzidos com adição de sal ou
açúcar, ou outro produto de uso culinário como óleos e vinagre. São versões modificadas
do alimento original e as técnicas de preparo industrial consistem em cozimento,
secagem, fermentação, embalar em latas, vidros, sachês usando métodos de
conservação: salmoura, cura e defumação.
O objetivo do processamento é aumentar a durabilidade do alimento, mas tal
processo altera características do alimento, perdendo boa parte dos nutrientes e devem
ser consumidos em menor quantidade no dia a dia.
Exemplos: cenoura, pepino, ervilhas, palmito, cebola, couve-flor preservados em
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salmoura ou em solução de sal e vinagre; extrato ou concentrados de tomate (com sal e
ou açúcar); frutas em calda e frutas cristalizadas; carne seca e toucinho; sardinha e atum
enlatados; queijos; e pães feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal.

Alimentos Ultra processados possuem vários ingredientes em sua composição,
são nutricionalmente pobres. Geralmente produzidos por grandes indústrias alimentícias,
envolvendo diversas técnicas e etapas de processamento. São aqueles que possuem
grande lista de ingredientes nos rótulos (A partir de 5 ingredientes já é um alimento ultra
processados)
Recebe vários aditivos como sal, óleos, açúcar e produtos usados somente em
escala industrial. São eles: proteínas de soja e do leite, extratos de carnes, substâncias
obtidas com o processamento adicional de óleos, gorduras, carboidratos e proteínas, bem
como substâncias sintetizadas em laboratório a partir de alimentos e de outras fontes
orgânicas como petróleo e carvão. Presença de ingredientes com nomes pouco familiares
(gordura vegetal hidrogenada, óleos interesterificados, xarope de frutose, isolados
proteicos, agentes de massa, espessantes, emulsificantes, corantes, aromatizantes,
realçadores de sabor)
Exemplos: vários tipos de biscoitos, sorvetes, balas e guloseimas em geral,
cereais açucarados, bolos, misturas para bolo, barras de cereal, sopas. Macarrão e
temperos instantâneos, molhos, salgadinhos, refrescos e refrigerantes. Iogurtes e
bebidas lácteas adoçados e aromatizados, bebidas energéticas, produtos congelados e
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prontos para aquecimento como: salsichas e outros embutidos, pães que têm nos
ingredientes substâncias como gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite,
emulsificantes e outros aditivos.

~setembro ~
Dias 21 e 22: Dia da Árvore e Primavera
Assim como as flores, os alimentos possuem diversas cores e formas e cada um
deles nos fornece um nutriente diferente, por isso uma alimentação balanceada e
saudável deve ser bem colorida.
Cores dos alimentos e suas propriedades, seus benefícios para o desenvolvimento
para a criança.
•

Alimentos vermelhos, roxos e azulados;

•

Alimentos Verdes;

•

Alimentos amarelos;

•

Alimentos laranja;

Criar uma refeição colorida, delicioso, saudável e bonita.
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~outubro ~
Dia 12 – Dia da criança
→Valorizar cada criança. Cada uma delas tem características diferentes, todas são
especiais!
Brincar e se alimentar bem, interagir com os pais montando um lanche saudável e
divertido.
Espetinhos de frutas/ frutas no palito/ na casquinha de sorvete
A criança ajuda a selecionar as frutas, após selecionadas e cortadas ajuda a fazer
espertinhos coloridos de formas diferentes, na casquinha de sorvete.
Exemplos: Laranja, banana, kiwi e morango
Manga, uva, melancia e maçã
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Dia 15 – Dia do Professor
Reconhecer o professor como sendo aquele quem ensina com amor cuida e ajuda
no desenvolvimento físico e mental de cada criança!
→ Minhas tias, minhas vitaminas!
Cada criança vai escolher sua fruta favorita e um cereal (aveia, chia, linhaça, etc.), leite.
Coma ajuda de um responsável adulto vai bater uma vitamina, divide em copos e tirar
uma foto.
A vitamina representa o professor.
O professor é a vitamina que turbina o aprendizado, a vitamina que faz a criança crescer
em conhecimento, a vitamina que fortalece o caráter e a vitamina que turbina de amor à
vida de cada criança com quem tem contato!

Dia 16 – Dia Mundial da Alimentação
Foi criado com o intuito de desenvolver uma reflexão a respeito do quadro atual da
alimentação mundial. A data foi escolhida para lembrar a criação da Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), em 1945.
→ Que alimento é esse?
Os pais vão escolher alimentos variados: frutas, legumes, algum prato salgado
(arroz, macarrão, carne, feijão etc.), mingau etc.
Coloque uma venda na criança e coloque em pratos diferentes uma pequena
porção de cada alimento. Colocará um talher na mão da criança e vai conduzindo por voz
e algumas vezes segurando o bracinho da criança até que a mesma consiga pegar o
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alimento e colocar na boca para degustar. A criança deverá reconhecer o alimento e dizer
suas características: salgado, doce ou azedo, pastoso, líquido ou sólido (podendo ser
granulado como o arroz).

Dia 30 – Dia do cozinheiro escolar/ merendeira
Esta data serve para homenagear a pessoa, seja ela profissional ou não, que se
dedica a arte de preparar comidas da forma mais deliciosa e agradável possível... As
famosas tias da cozinha!
Colocar um avental, uma touca na criança. Todo cozinheiro precisa ter cuidados
de higiene. Recapitular a lavagem correta das mãos, incentivar o uso de touca nos
preparos dos alimentos, retirar anéis, brincos porque são meios de transmissão de
microrganismos e eles podem causar diversas doenças.
Os pais vão fazer a comida favorita da criança e vai coloca-la para ajudá-la:
pegando uma colher, separado algum ingrediente, ajudar a amassar a farinha, lavar
copos ou outro utensílio, etc. Tirar fotos juntos no preparo da receita.
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~novembro ~
Dia 14 - Dia mundial de combate à obesidade
A obesidade infantil tem sido comparada à uma praga que tem se alastrado de
forma assombrosa entre as crianças. A alimentação incorreta acarreta aumento de peso
e com ele grandes problemas como: diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, etc.
cada vez mais cedo ao público infantil!
Vamos cortar o açúcar e colocar a mão na massa: brigadeiro de batata doce e
cacau
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Conclusão
Sabe-se que a educação alimentar e nutricional é uma ferramenta poderosa que
capacita o indivíduo a fazer escolhas certas para a sua alimentação. Um adulto saudável
foi “feito” durante a infância através de uma alimentação balanceada e saudável.
O projeto Nutri Kids Cajuzinho vem para somar e contribuir de forma simples e fácil
para que as famílias possam pôr em prática a educação alimentar e nutricional em seus
lares, melhorando a saúde, combatendo doenças e tendo mais qualidade de vida.
Referências
CANESQUI, A.M.; GARCIA, R.W.D. Uma introdução á reflexão sobre a abordagem
sociocultural da alimentação. Antropologia e nutrição: um diálogo possível. Rio de
Janeiro: Fiocruz, p. 9-19, 2005
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Justificativa:
Para preservar a saúde das crianças, das famílias e de todos os profissionais das
instituições de Educação, foi adotado o ensino remoto mediante Lei n.14.040/2020, que
estabeleceu normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 06/2020. O retorno das aulas
presenciais só será possível quando houver segurança para todos.
As crianças possuem direitos de aprendizagens e é dever de todos garanti-los,
para isso, seguiremos com as aulas remotos, através de atividades lúdicas para que a
criança possa ter diversas experiências colaborando para o seu desenvolvimento
integral. Muitas crianças darão continuidade a esse processo de atividade remotas,
outras crianças terão esse contato virtual pela primeira vez, sendo necessário estratégias
para alcançar a todas as famílias e para que haja uma parceria entre escola e família com
o objetivo de garantir os direitos de aprendizagens das crianças.
Acolher e inserir as crianças e as famílias no contexto de pandemia é uma tarefa
que precisa de planejamento, estratégias, avaliação das possibilidades e diálogos
constante. A instituição deverá avaliar as possibilidades para planejar da melhor forma
possível as atividades, os encontros e reuniões para contemplar a todos. Realizar
planejamentos coletivos, ter o envolvimento de todos os profissionais da educação,
incentivar a participação das famílias, respeito as singularidades e respeito aos
sentimentos das crianças e dos adultos. Para consolidar essa nova realidade social é
necessário que haja um olhar sensível nesse processo de acolhimento e inserção.
Todos

os

seres

humanos

vivenciam

novas

experiências e novos contextos ao longo de sua existência, e,
nesse caso, é preciso debater a necessidade de realizar um
acolhimento

que

contribua

para

o

processo

de

desenvolvimento da capacidade da criança de fazer parte de
um novo contexto. (CM, pág. 38).
Objetivo Geral:
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❖ Elaborar estratégias para acolher e inserir as crianças e familiares nesse contexto
de pandemia para que haja retornos das atividades sugeridas.
Objetivos Específicos:
✓ Estabelecer comunicação através da linguagem oral e corporal a fim de interagir
com adultos e outras crianças;
✓ Brincar;
✓ Interagir;
✓ Alcançar as famílias;
✓ Traçar estratégias para envolver as famílias;
✓ Explorar as possibilidades;
✓ Explorar diversas atividades lúdicas;
✓ Manter diálogos;
✓ Planejar.
Público-alvo:
Bebês e crianças bem pequenas (3 meses a 3 anos e 11 meses) e famílias.

Estratégias:
A comunicação com as famílias será através de mensagens via WhatsApp, ligações,
chamadas de vídeo pelo Google Meet e/ou WhatsApp. Dessa forma também estaremos
planejando ações e mapeando para que todas as crianças matriculadas sejam
alcançadas, buscando saber a realidade das famílias, desde as que tem acesso a celular,
tablets, computadores, internet ou até aqueles que não possuem nenhum desses
recursos tecnológicos.
Para isso será necessário:
1- Escuta ativa - elaborar questionário pelo Google Forms e/ou por vídeo chamada,
para saber dificuldades e possibilidades da família para com a vida escolar da
criança.
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2- Aproximação mais humanizada – Conversar com as crianças via áudio ou vídeo
chamadas, para incentivar, criar vínculos e criar um laço afetivo entre educadoras
e a crianças.
3- Transparência em tudo e comunicação clara da escola para com as famílias.
4- Elaborar cards com identidade visual de cada turma, com cores alegres, textos
com linguagens curtas e de fácil entendimento e com atividades de fácil execução.
Reunião coletiva com as turmas: A primeira reunião escolar do ano de 2021 da creche
CEPI Cajuzinho será realizada através do aplicativo Google Meet com todas as turmas,
uma turma por vez, na terça-feira (16/01/2021) às 8h30 com o Berçário I, 9h Berçário II,
9h30 Maternal IA e às 10h maternal IB. Na quinta-feira (18/01/2021) às 8h30 Maternal IC,
às 9h maternal IIA, às 9h30 Maternal IIB, 10h às Maternal IIC e às 10h30 Maternal IID.
Todas as reuniões contarão com a presença do diretor e coordenadora.
Na reunião será apresentado o Projeto Político Pedagógico da creche, possibilidade para
o ensino remoto, incentivos as famílias e apresentação da equipe: gestão, professoras,
monitoras, secretaria. Informar e esclarecer como acontecerão as aulas não presenciais,
quais aplicativos serão utilizados no período das aulas remotas e outras estratégias.
Reunião individual com as famílias: Na reunião individual com cada família é
importante ter uma escuta sensível, buscando entender a realidade de cada um e traçar
possibilidades através de planejamento para alcançá-las. Todas as reuniões contarão
com a presença da coordenadora, da professora da turma e monitoras, as reuniões serão
via WhatsApp e/ou Google Meet.
Possibilidades de envios de atividades: Pensando na realidade das inúmeras famílias
que atendemos, durante as aulas remotas as atividades serão compartilhadas com as
famílias via Plataforma Google Classroom, WhatsApp e impressas, para que todas as
famílias sejam comtempladas e com a intenção de evitar exclusões das crianças no
processo educativo.
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•

Plataforma Por decisão da secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
as atividades que contemplam a Etapa da Educação Infantil serão compartilhadas
via google Classroom de segunda-feira a sexta-feira e nos sábados letivos quando
houver, para as famílias realizarem com as crianças em casa, essas atividades
são planejadas tendo como norte o Currículo em Movimento da Educação Infantil.

•

Aulas on-line: Acontecerá uma duas vezes por semana via Google Meet com o
intuito de promover momento de interação entre as crianças e as educadoras,
sendo que as aulas terão duração de no máximo até 20 minutos.

•

WhatsApp: As atividades via WhatsApp têm a intencionalidade em manter o
vínculo com as famílias e crianças, essas atividades estão em consonância com
as que são compartilhadas via Plataforma, para aquelas famílias que não
conseguirem acessar a plataforma. As atividades serão disponibilizadas no grupo
de cada turma de segunda-feira a sexta-feira e nos sábados letivos quando houver.

•

Impressas: Serão disponibilizadas para as famílias que não tem acesso aos
recursos tecnológico, essas atividades estarão em consonâncias com as
atividades disponibilizadas na plataforma Google Classroom, elas estarão
disponíveis na secretaria da instituição toda segunda-feira e serão devolvidas na
outra segunda-feira.

Conteúdo:
✓ Contação histórias com fantoches e outros recursos;
✓ Brincadeiras dirigidas pelas famílias;
✓ Atividades com músicas e movimentos corporais;
✓ Momentos de manipulação de massinha de trigo, argila entre outros;
✓ Atividades de manipulação de objetos variados;
✓ Atividades de manipulação de papeis;
✓ Mímica;
✓ Ginástica historiada;
✓ Exercícios de coordenação motora dinâmica;
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✓ Brincadeiras e jogos de raciocínio;
✓ Aprimorar de formas variadas a lateralidade;
✓ Brincadeiras de faz de conta;
✓ Atividades para trabalhar o desenvolvimento comportamental, psicológico e
afetivo.
Campos de experiências:
✓ O eu, o outro e o nós;
✓ Corpo, gestos e movimentos;
✓ Traços, sons, cores e formas;
✓ Escuta, fala, pensamentos e imaginação;
✓ Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
Período de realização do projeto:
✓ Será realizado do dia 08/03/2021 até o dia 19/03/2021 ou de acordo com a
necessidade.
Desenvolvimento:
As emoções possuem um papel fundamental durante esse momento de pandemia
e distanciamento social, dessa maneira, os sentimentos são responsáveis pelo nosso
instinto de sobrevivência, é preciso identificar e nomear as emoções para buscar a melhor
forma de lidar com elas. Assim sendo, para lidar com as emoções é necessário entender
o que elas são. As emoções são estados mentais que causam mudanças no organismo
e que são resultado das avaliações que fazemos de uma determinada situação. Dentre
as reações emocionais e alterações comportamentais frequentemente apresentadas
pelas crianças durante a pandemia, destacam-se: dificuldade de concentração,
irritabilidade, medo, inquietação, tédio, sensação de solidão, alteração no padrão de sono
e alimentação. Para isso, os responsáveis devem propor atividades que possibilite as
crianças a explorarem as emoções e identificá-las.
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A participação efetiva das famílias, traz boas atribuições para o processo de
adaptação, inicia-se a construção de um vínculo de confiança entre a instituição e a
família. Todas as atividades a serem desenvolvidas devem estar direcionadas para a
promoção de um espaço divertido, com brincadeiras, jogos, músicas, histórias, confecção
de massinha, atividades que estinguem a imaginação e a criatividade como o faz de
conta, atividades que trabalhem a coordenação psicomotora como circuitos, alinhavos e
outros. Atividade que explorem as cores e as forma geométricas, o nome e as letras que
o compõe, números relacionando a quantidades relacionando a quantidade de colegas
da turma e a idade. É importante que as crianças sintam prazer ao realizar as atividades
tornando o momento divertido e leve.
Diante disso, criaremos estratégias nas rotinas para propiciar a participação e
socialização dos alunos nas aulas on-line e atividades remotas, com planejamentos para
cada turma contemplando os objetivos de aprendizagens e os campos de experiências,
possibilitando o conhecimento do outro e de si mesmo e vivenciar experiências
significativas.
Culminância:
✓ 18/12/2021 (on-line)

Referência Bibliográfica:
DISTRITO FEDERAL, Currículo em Movimento da Educação Infantil, SEEDF, 2018.
DISTRITO FEDERAL, Planejamento Curricular Escola em Casa Educação Infantil,
SEEDF,2020.
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BRINCAR COMO DIREITO DOS
BEBÊS E DAS CRIANÇAS

Quando uma criança brinca, joga e
finge; está criando um outro mundo. Mais
rico e mais belo e muito mais repleto de
possibilidades e invenções do que o
mundo onde, de fato vive.
Marilen
a Chauí
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Justificativa:
Recordar brinquedos e brincadeiras tradicionais, muitas vezes nos faz lembrar de
tempos difíceis em que havia poucos e raros brinquedos. Isto pode ser levado em conta
diante da variedade de brinquedos que dispomos hoje. Reportamo-nos ao tempo em que
era mais valorizado o processo de construção e reconstrução de brinquedos e das
brincadeiras, o mais importante não era o produto final, aquele pronto e acabado. Sendo
assim, concordamos que as brincadeiras tradicionais infantis são fontes enriquecedoras
enquanto resgate da cultura e prática do lúdico na constituição de grupos.
Acreditamos que o brinquedo e a brincadeira são ingredientes vitais para uma
infância sadia e para um aprendizado significativo, já que o brincar estimula o
desenvolvimento intelectual da criança, como também ensina os hábitos necessários ao
seu crescimento. Assim, 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 ajudará a agir sobre o meio em que se
encontra, reconhecendo a cultura brasileira, resgatando brincadeiras, jogos e cantigas de
roda.
Público alvo:
•

Bebês e crianças bem pequenas (3 meses a 3 anos e 11 meses)

Objetivo geral:
Proporcionar as crianças momentos prazerosos lúdicos, voltados ao seu
desenvolvimento integral. Ter entretenimento através da música, dança, brincadeiras e
contação de histórias, despertando na criança a participação através do seu imaginário
e estimular sua liberdade com o processo de ensino aprendizagem.
Objetivos específicos:
•

Promover a defesa do direito da criança de brincar;
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•

Incentivar o brincar que dá oportunidade à criança de escolher livremente o como
e com quem quer brincar;

•

Criar oportunidades para o resgate de brinquedos e brincadeiras característicos
das diferentes regiões do país;

•

Estimular a transmissão de valores e cultura da comunidade pela interação das
gerações mais velhas com as mais novas;

•

Proporcionar momentos agradáveis e de prazer;

•

Criar laços de amizade;

•

Desenvolver a sensibilidade, o raciocínio lógico, a expressão corporal, a
capacidade de concentração, a memória, a inteligência, o cuidado, o capricho e a
criatividade;

•

Promover o hábito de brincar;

•

Ampliar as possibilidades expressivas nas brincadeiras, jogos e demais situações
de interação;

•

Explorar e identificar elementos da música para se expressar;

•

Interagir com outros colegas;

•

Produzir trabalhos de arte utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da
colagem e da construção.

Campos de experiências:
•

O eu, o outro e o nós

•

Traços, sons, cores e formas.

•

Escuta, fala, pensamento e imaginação.

•

Corpo, gestos e movimentos.

•

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

Duração do projeto:
• O projeto será anual.
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•

Lançamento: Semana do brincar 24/05 a 28/05

•

Culminância dia 27/08/2021

Desenvolvimento:
Todo o projeto acontecerá de forma remota, através do envio de atividades via
plataforma e/ou WhatsApp, com cards informativos, vídeos e aulas on-line.
As atividades terão início na Semana do Brincar que acontece do dia 24/05 ao dia
28/05 e será trabalhado durante o decorrer do ano. Os professores terão plena liberdade
de adequar as atividades, visando a idade da sua turma. Examinando as atividades com
atenção antes de preparar sua programação anual e fazendo o seu planejamento de
acordo com as necessidades de cada turma e condições da escola. Deverá ser feita
interdisciplinaridade sempre que possível.
Poderá ser usado jogos e brinquedos industrializados ou confeccionados
manualmente com materiais reutilizáveis, com muita criatividade. Poderão ser
confeccionados diversos jogos e brinquedos a partir de sucatas, tais como:
•

Quebra-cabeça;

•

Dominó;

•

Jogo da memória;

•

Casinha;

•

Cavalo de pau;

•

Pião;

•

Peteca;

•

Ioiô;

•

Bambolê;

•

Bilboquê;

•

Vai e vem;

•

Acertar a lata.

Brincadeiras:
• Roda;
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•

Pula corda;

•

Batatinha quente;

•

Bobinho;

•

Morto-vivo

•

Estátua

•

Adoleta / Babalú / Popeye;

•

Amarelinha;

•

Macaco mandou;

•

Cabra-cega

•

Chicotinho queimado;

•

Elástico;

•

Bola;

•

Bambolê;

•

Pique (Altinho/ esconde/...);

•

Mímica;

•

Circuito;

•

Lego;

•

Espelho

Acompanhamento:
O acompanhamento do projeto será através de atividades por meio remoto e o
registro será feito mediando o retorno das atividades através de fotos, vídeos ou nas
atividades impressas.

Avaliação:
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O processo avaliativo acontecera através das observações feitas durante a
construção das atividades pelas crianças e registradas pelos responsáveis, com registo
do desenvolvimento individual e coletivo.
Referência Bibliográfica:
Currículo em movimento da Educação Infantil -2019
KISHIMOTO, T. Jogo, brinquedo, brincadeira e educação. 3º Ed. São Paulo: Cortez,
1999.
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Dia da História

TEMA: O LIVRO VAI Á MINHA CASA
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JUSTIFICATIVA:
O incentivo à leitura é fundamental na Educação Infantil, pois, despertado esse gosto, a
criança se tornará um leitor ativo, sendo um bom leitor, conseguindo compreender a
sociedade e ampliar sua visão de mundo. Tornar-se letrado pode iniciar-se desde a
Educação Infantil. A leitura de imagens, a leitura de mundo está ao redor das crianças e
com conhecimento elas irão conseguir ou buscar curiosamente o que é e o que significa.
A leitura faz com que o leitor fique letrado dentro da sociedade e possa questionar e ser
um sujeito ativo através dos seus conhecimentos. Desde pequenas, as crianças
interessam-se pelo mundo encantado das histórias, pelo imaginário, pelo mistério e
surpresas que divertem e ensinam. Por meio da linguagem simbólica das histórias, a
criança vem a construir uma ponte de significação do mundo exterior para o seu mundo
interior, aprendendo valores, refletindo sobre suas ações, desenvolvendo seu senso
crítico, expressando sua criatividade através da linguagem e consequentemente da
escrita. É importante que o professor analise e escolha histórias que possam ter
significados para seus alunos e que eles possam associá-la ao contexto em que vivem
dentro e fora da escola, podendo fazer reflexões acerca da história e de suas vidas.
PÚBLICO ALVO:
•

Bebês (0 a 1 ano e 6 meses)

•

Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses).

OBJETIVO GERAL:
• Proporcionar o contato das crianças com a literatura infantil através do ouvir,
recontar e dramatizar histórias, visando desenvolver o seu interesse pela leitura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos,
diferenciando escrita de ilustrações;
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•

Expressar-se graficamente, utilizando registro espontâneo por meio de grafismo,
colagem, pintura, dentre outros;

•

Desenhar e colorir utilizando materiais variados, tais como tinta, lápis de cor, giz
de cera, entre outros;

•

Participar ativamente de histórias sonorizadas, utilizando diversas fontes sonoras;

•

Manusear, de diversas maneiras diferentes, instrumentos e suportes para
desenhar, pintar, rabiscar e traçar escrita espontânea, desenvolvendo seu aspecto
sensorial-tátil.

•

Representar, por meio do grafismo (desenho), as histórias ouvidas;

•

Perceber, de forma gradativa, a ideia de representação por meio da produção de
rabiscos e garatujas na realização de tentativas de escritas não convencionais;

•

Fazer o reconto da história cantada através de gestos corporais;

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS:
•

Eu, o outros e o nós;

•

Corpo gestos e movimentos

•

Traços, sons, cores e formas;

•

Escuta, fala, pensamento e imaginação;

•

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

CONTEÚDOS:
•
•
•
•
•
•

Musicalidade;
Teatro;
Grafismo;
Reconto oralmente;
Faz de conta;
Dança;
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•

Comunicação.

PERIODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO:
•

Será realizado durante todo o ano letivo de 2021

CULMINÂNCIA:
•

29/10/2021 (on-line)

DESENVOLVIMENTO:
Todo o projeto acontecerá de forma remota, através do envio de atividades via
plataforma e/ou WhatsApp, com cards informativos, vídeos e aulas on-line.
Buscamos com esse projeto abranger mais de uma área de conhecimento,
podendo envolver alguns ou todos os eixos ou parâmetros que são trabalhados, como:
movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, identidade, autonomia,
natureza e sociedade e matemática ou ainda de acordo com a Base Nacional Comum
Curricular, que estabelece cinco campos de experiência: o eu, o outros e o nós; corpo,
gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta ,fala, pensamento e
imaginação; espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A sequência
didática é uma metodologia que possibilita ao professor explorar todas as áreas de
conhecimentos necessárias, dentro de um planejamento em que seleciona um livro para
trabalhar e desenvolver atividades diversificadas em que uma sequência a outra. Durante
esse período inicial, a criança começa a estabelecer padrões de aprendizagem, atitudes
e um sentido de si mesma como ser, ou seja, tudo o que irá ter reflexos em sua vida
inteira. Com esse projeto buscamos trabalhar a evolução das nossas crianças através de
atividades que envolvam as diferentes etapas do grafismo. Todas as crianças passam
pela fase evolutiva do grafismo e o professor deve respeitar as fases e as individualidades
de cada criança. Devemos ter o conhecimento que o desenho surge de forma espontânea
e evolui junto ao desenvolvimento global da criança. O modo como se recebem esses
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primeiros rabiscos e a atenção que lhes é dada, podem ser a causa de a criança pequena
desenvolver atitudes que permanecerão nela quando iniciar sua escolaridade formal.
Toda semana será realizado uma aula on-line com contação de história usando diferentes
recursos (dedoches, fantoches, livros, desenhos, imagens, varal de histórias, plaquinhas,
avental de histórias e outros). A criança juntamente com a sua família irá realizar a leitura
do livro que será enviado em vídeo ou em PDF, e logo após a leitura a criança fará o
registro da história lida de acordo com a atividade sugerida pela professora, a fim de
alcançar os objetivos propostos no projeto “Dia da história”.
METODOLOGIA:
•

Leitura com a família;

•

Leitura e reconto de histórias realizadas pelas crianças;

•

Leitura e releitura de diversas expressões artísticas;

•

Faz de conta com a família;

•

Produção individual;

•

Rodízio de livros para a leitura em família.

A ESCOLHA DO LIVRO:
A escolha do livro será direcionada pela professora ou através de um
compartilhamento da criança, seguindo a dinâmica de trabalho de cada turma. Deverão
ser oportunizados os diferentes gêneros textuais, possibilitando a aquisição de novos
saberes por parte dos alunos.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:
Currículo em movimento da Educação infantil. Educação básica.
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PROJETO IX PLENARINHA
MUSICALIDADE DAS INFÂNCIAS:
De cá, de lá, de todo lugar.

CEPI Cajuzinho 2021
Justificativa:
Todo o projeto acontecerá de forma remota durante todo o ano letivo de 2021,
através do envio de atividades via plataforma e/ou WhatsApp, com cards informativos,
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vídeos e aulas on-line.
O projeto Plenarinha Musicalidade das infâncias tem como principal objetivo, a
musicalidade na educação infantil. Considerando a infância a fase mais importante para
uma educação alicerçada na ludicidade. Sendo a música componente curricular da
educação, fará parte do cotidiano de nossas crianças das mais variadas formas, sempre
pautada em objetivos pedagógicos e prazerosos, desenvolvendo a sensibilidade, para
que isso aconteça é necessário que a criança seja incentivada a descobrir, explorar,
experimentar e criar sons, ritmos e movimentos. As atividades de educação musical
permitem que a criança conheça melhor a si mesma, desenvolvendo sua noção de
esquema corporal e a comunicação com o outro. Quanto maior a riqueza de estímulos
que ela receber melhor será seu desenvolvimento integral. Entende-se a importância
desse projeto para trabalhar as diversas possibilidades
Público alvo:
•

Bebês (0 a 1 ano e 6 meses);

•

Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses).

Objetivo Geral:
•

Oferecer a criança o aprendizado e o desenvolvimento através da
musicalidade.

Objetivos Específicos:
✓ Experimentar atividades de sonorização;
✓ Desenvolver a audição e oralidade através da musicalização;
✓ Conhecer diversos gêneros musicais;
✓ Participar de momentos de relaxamento através da música e brincadeiras
cantadas;
✓ Explorar altura dos sons;
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✓ Identificar diversas fontes sonoras;
✓ Recontar histórias sonorizadas para produção de reconto escrito;
✓ Reconhecer e valorizar as diferentes culturas;
✓ Reconhecer e nomear as sensações e ritmos;
✓ Utilizar diferentes fontes sonoras de forma dirigidas, para acompanhar cantigas de
rodas e brincadeiras;
✓ Desenvolver a audição e oralidade através da musicalização;
✓ Confeccionar instrumentos e objetos sonoros com materiais reaproveitáveis;
✓ Demonstrar valorização das características de seu corpo através da dança;
✓ Trabalhar coordenação motora global através da musicalização;
✓ Se expressar musicalmente;
✓ Conhecer os elementos da natureza que produzem som;
✓ Desenhar ouvindo músicas como fonte de inspiração;
✓ Conhecer as cores primárias e secundárias;
✓ Reconhecer as letras que compõem o próprio nome;
✓ Brincar de faz de conta, teatro e danças;
✓ Reconhecer a importância da audição;
✓ Perceber as diferenças;
✓ Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação;
Conteúdo:
✓ Musicalidade;
✓ Noções espaciais e matemáticas;
✓ Nome;
✓ Respeito as diferenças;
✓ Circuito psicomotor;
✓ Natureza;
✓ Grafismo;
✓ Formas geométricas;
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✓ Cores;
✓ Números;
✓ Brincadeiras e jogos;
Campos de experiências:
✓ O eu, o outro e o nós;
✓ Corpo, gestos e movimentos;
✓ Traços, sons, cores e formas;
✓ Escuta, fala, pensamentos e imaginação;
✓ Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Período de realização do projeto:
✓ Será realizado a partir do dia 07/04/2021 até o dia 22/10/2021.
Culminância:
✓ 22/10/2021 (on-line)
Desenvolvimento:
A música é a combinação harmoniosa e expressiva de som e a arte de se exprimir
por meio dos sons, seguindo regras variáveis conforme a época e civilizações etc. Assim
o dicionário nos diz sobre a música. A música pode ser uma ferramenta essencial para
ser usada na educação infantil, é uma parceria que deu certo. O referencial curricular
Nacional para a educação infantil (1998) diz que a música é essencial para o
desenvolvimento e aprendizagem da identidade da criança, estimula a imaginação,
criatividade, estabelecimentos de dados, capacidade de concentração, experimentação
de regras e papéis sociais, desenvolve a expressão equilíbrio, autoconhecimento e
integração social (Brasil, 1998). O educador tendo como parceria a música ou
musicalização na educação infantil estreita os laços, quebra as barreiras para o convívio
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entre os indivíduos fora ou em sala de aula, alegra o ambiente, amplia o vocabulário da
criança por meio de brincadeiras lúdicas, jogos danças, exercícios de relaxamento e
movimentos corporais diversos, estimula audição e oralidade, desenvolvendo afetividade
e o senso de respeito. A confecção de instrumentos musicais feitos com materiais
reaproveitáveis trás para a criança o senso de cuidado com a natureza e meio ambiente,
estimula a sua criatividade construindo algo que ela vai aprender usar e brincar. Gera na
criança um sentimento de realização, de pertencimento e capacitação, aumentando sua
autoestima. Trabalhar com a musicalidade e inserir música na educação infantil em sala
de aula é positivo e produtivo.
LETRA DE MÚSICA INFANTIL

CONFECÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL
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COMO CONFECCIONAR

Você vai precisar de duas garrafas pet pequenas, tesoura, fita adesiva ou fita durex
e alguns grãos.
Corte as garrafas para deixá-las menores. Guarde o fundo e o gargalho, que você
vai usar para montar o chocalho, coloque os grãos secos e coloridos, dentro de uma das
partes da garrafa. Depois você irá juntar as duas partes e passar a fita adesiva para fixar
as partes.

COMO CONFECCIONAR
Material: 1 lata de leite vazia, 1 balão nº 9, 2 balões nº 6 e elástico para dinheiro, cola,
papel colorido ou durex, 2 palitos de churrasco, esponja, algodão ou jornal.
Como fazer: separe a lata de leite vazia e sem tampa, corte o balão um pouco acima do
meio, enfeite a lata com papel ou com durex colorido ou se preferir pode pintar, feito isso
estique o balão e coloque-o na parte da lata onde seria a tampa, em seguida passe a liga
para firma o balão. Para as baquetas peguem os balões corte-os um pouco acima do
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meio encha-os com esponja, jornal ou algodão. Coloque o palito de churrasco no meio
do enchimento prenda-o com um elástico para dinheiro, enfeite o como durex colorido
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:
DISTRITO FEDERAL, Currículo em Movimento da Educação Infantil, SEEDF, 2018.
DISTRITO FEDERAL, Planejamento Curricular Escola em Casa Educação Infantil,
SEEDF,2020. Referencial curricular Nacional para a educação infantil (1998).
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Justificativa:
A Educação Ambiental é um processo de aprendizado que busca formar uma
consciência sobre a postura do homem em relação ao meio ambiente. Tem como objetivo
informar e sensibilizar as pessoas sobre os problemas ambientais e suas possíveis
soluções, buscando transformar os indivíduos em participantes das decisões de sua
comunidade.
A proposta perpassa a constituição da
autonomia, da autorregulação, do autocuidado, bem
como dos sentimentos de reciprocidade. A partir desse
entendimento, o cuidado com os outros e com o meio
ambiente, o pertencimento e responsabilidade com as
pessoas, os animais, a natureza e o planeta também
são reforçados. (CM- pag. 65)
Quando as crianças são cuidadas, aprendem também a cuidar de si, dos outros,
dos ambientes, dos animais e da natureza. O contato e o cuidado diário com a natureza,
as brincadeiras, as explorações possíveis, são alguns dos aspectos fundamentais para a
construção de significado do sentimento de respeito, de gratidão ao que a terra pode nos
dar e de memória afetiva no processo de aprendizagem e de formação de sujeitos
ecológicos.
A temática é transversal e será trabalhado ao longo do ano letivo remoto de 2021,
para que cada vez mais tenhamos sujeitos ativos para a preservação do meio ambiente
com respeito a biodiversidade existente em nosso planeta terra.
Público-alvo:
Bebês e crianças bem pequenas (3 meses a 3 anos e 11 meses).
Objetivo Geral:
❖ Abordar a temática sustentabilidade dento da Educação Ambiental, promovendo
atividades que contemple o tema e entender a importância de cuidar do meio que
vivemos.
Objetivos Específicos:
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✓ Explorar a natureza;
✓ Participar do cultivo de horta;
✓ Escutar sons que vem da natureza;
✓ Explorar as cores no ambiente;
✓ Conhecer os elementos da natureza;
✓ Identificar ações de preservação e degradação do meio ambiente;
✓ Detectar ações poluidoras;
✓ Experimentar diversos alimentos;
✓ Conhecer ações relacionadas ao consumo sustentável;
✓ Desenvolver hábitos de cuidado com o meio ambiente;
✓ Participar de atividades de relaxamento;
✓ Identificar fenômenos da natureza;
✓ Participar de atividades de separação do lixo;
✓ Confeccionar brinquedos e instrumentos;
✓ Explorar tintas naturais.

Conteúdo:
✓ Conscientização e autonomia;
✓ Alimentação saudável;
✓ Os sentidos;
✓ Cores;
✓ Confecção com materiais reutilizáveis;
✓ Identificação dos elementos naturais;
✓ Experimentos com tintas naturais;
✓ Desenhos livres e direcionados;
✓ Economia de recursos naturais;
✓ Observação da natureza;
✓ Cuidados com o eu e o outro;
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✓ Natureza;
✓ Música;
✓ Coordenação motora ampla;
✓ Valorização do meio ambiente;
✓ Grafismo.

Campos de experiências:
✓ O eu, o outro e o nós;
✓ Corpo, gestos e movimentos;
✓ Traços, sons, cores e formas;
✓ Escuta, fala, pensamentos e imaginação;
✓ Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
Período de realização do projeto:
✓ Durante o ano letivo remoto de 2021.
Culminância:
✓ 05/06/2021 (on-line)
Desenvolvimento:
Todo o projeto acontecerá de forma remota, através do envio de atividades via
plataforma e/ou WhatsApp, com cards informativos, vídeos e aulas on-line.
Iniciar o diálogo acerca da temática, o que é natureza, meio ambiente e a
importância de preservá-los. Realizar atividades que possa explorar a natureza bem
como seus elementos, sons, materiais e sua biodiversidade. Trabalhar noções
matemáticas, visualizando no espaço natural tamanhos, espessuras, quantidades e
outros. Exemplos: tamanhão de folhas, quantidades de árvores perto do local onde mora,
largura de troncos etc. Realizar contagem de estrelas, gravetos, nuvens. Dialogar sobre
a importância de economizar água e incentivar a reutilização da água de chuvas, podendo
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higienizar quintal, banheiro e outros. Incentivar o plantio de mudas e/ou sementes,
observando o crescimento através do cuidado diário. Identificar quais ações são boas e
ruins para o meio ambiente, incentivando o desenvolvimento sustentável. Observar quais
são as estações do ano e como ocorre quando estamos em cada uma dentro do nosso
território, no caso, o Distrito Federal.
Aguçar os sentidos por meio de sons do vento, chuva, trovões e outros, a visão
através da identificação e visualização de plantas, alimentos e cores, o tato ao explorar
diversas texturas como liso, rugoso, ásperos e macio, o olfato ao sentir o cheiro de terra
molhada, da comida, de pequenos insetos e de plantas. Por fim o paladar, explorando
diversos alimentos contribuindo para uma alimentação saudável, como o manuseio de
verduras, frutas, legumes, folhagens e a criação de novas receitas. Motivar a reutilização
de sucatas através de confecção de brinquedos, jogos e instrumentos (explorando suas
sonoridades como, chocalhos com vasilhames e grãos, clavas com pedaços de cabo de
vassouras, tambores com potes e caixas entre outros). Informar acerca da importância
do descarte correto do lixo (orgânicos, rejeitos, papeis, metais, plásticos e vidros).
Perceber as cores no meio, participar de atividade de relaxamento, estimular a
autonomia e conscientização, trabalhar a coordenação motora fina manuseando diversos
materiais, realizar colagem de folhas e galhos, produzir tintas naturais, explorar o
grafismo através de pinturas e desenhos. Para a coordenação motora ampla, trabalhar
através de circuitos como pular, desviar de árvores, folhas, pedras, galhos etc., dançar
ao som de músicas ou ao som da natureza.

JONATAS LEVI DA SILVA
Diretor
CEPI CAJUZINHO
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