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1.

APRESENTAÇÃO
A construção do Projeto Político Pedagógico teve início no ano de 2021

por meio da escuta dos profissionais de educação, juntamente com as famílias
das crianças, foram realizadas várias ações, tais como: reuniões via meet com
as pedagogas, educadoras, funcionários auxiliares de educação desta
Instituição e com as famílias dos alunos, coordenações interativas e
demonstrativas de como funciona a Educação Infantil e a rotina de nossa creche,
de questionários online e atividades lúdicas.
Revisamos o mesmo para atualização e incluímos a nova pesquisa de
opinião da comunidade escolar realizada no dia 19 de março, via aplicativo
Google meet, enviamos o questionário no aplicativo WhatsApp após a primeira
reunião de pais e mestres com o intuito de atualizar os projetos visando
aprimorar o atendimento de nossas crianças, ofertando uma educação de
qualidade em período integral.
Sendo assim, o Projeto Político Pedagógico foi pensado e elaborado
coletivamente em conformidade com o calendário escolar da SEEDF previsto
para Planejamento Pedagógico com a Comunidade Escolar – reunião temática tendo como participantes a comunidade escolar (professores, colaboradores,
crianças e seus familiares) e, também, das atividades realizadas no dia-a-dia
com os funcionários, sendo que as crianças, também tiveram sua participação,
por meio da escuta sensível, bem como outras reuniões com a participação da
família. O presente documento tem como princípio, nortear as ações
pedagógicas do CEPI Centro de Educação de Primeira Infância Canela de Ema.

2.

HISTÓRICO
No dia 14 de abril de 2015, foi inaugurado o Centro de Educação de

Primeira Infância Canela de Ema, cuja unidade de ensino entrou em
funcionamento na mesma semana em período integral, atendendo prontamente
a população da região.
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O CEPI Canela de Ema é o 30º Centro de Educação da Primeira Infância
do Distrito Federal. No ano de 2015 nossa creche e pré-escola atendiam
aproximadamente 112 (cento e doze) crianças, em 2017 passou a entender
136 (cento e trinta e seis), em 2018 a meta foi ampliada para 150 (cento e
cinquenta) crianças por dia e em 2020 ampliada para 174 (cento e setenta e
quatro) crianças permanecendo no ano de 2021. São atendidas crianças de
quatro meses à quatro anos e onze meses de idade, no período de 7h30 as
17h30.
O Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI – Canela de Ema está
situado na AR 15 conjunto 08 lote 01 – Sobradinho II, também conhecido como
Setor Oeste de Sobradinho.
Por meio da parceria entre o Governo do Distrito Federal, que ofereceu a
estrutura física e todo o mobiliário necessário para o funcionamento da unidade,
o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano- ÉDEN, responsável pela
administração do patrimônio e recursos humanos devidamente capacitados para
o atendimento às crianças no desenvolvimento do trabalho pedagógico e
cumprimento das rotinas próprias a uma instituição de educação infantil, em
2017 assumiu legalmente o CEPI Canela de Ema e foi realizada a transição da
mantenedora Cruz de Malta para o Instituto Éden.

2.1. Dados da Mantenedora

Mantenedora:

ÉDEN - Instituto de Apoio ao Desenvolvimento
Humano

CNPJ/MF:

26444.950.0001-07

Endereço:

QN3 AREA ESPECIAL 1 E 2

Cidade:

RIACHO FUNDO I

Número de Inscrição

07368969/001-64
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2.2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA
Para possibilitar o funcionamento do CEPI, diante do convênio firmado, a
Secretaria disponibilizou o prédio do CEPI Canela de Ema, em cessão de uso,
com a seguinte estrutura física:

09 salas de atividades
01 parque de areia
01 salas de informática
01 lactário
06 banheiros para alunos com divisórias para banho e sanitários (inclusive
2 adaptados para PNE);
01 cozinha, com depósito e despensa
04 banheiros para os funcionários;
01 sala direção /coordenação;
01 sala de secretaria
01 sala para professores
01 pátio interno coberto
01 sala de brinquedoteca
04 pátios para tomar sol
02 Depósitos (interno e externo
01 Lavanderia com depósito
01 depósito para Almoxarifado
01anfiteatro.

*É importante ressaltar que a antiga brinquedoteca passou a ser sala de
atividades.
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Os profissionais que desenvolvem atividades educacionais sistemáticas e
diretas com as crianças são contratados segundo profissão e qualificação
exigida de acordo com as Diretrizes Pedagógicas e operacionais, com as normas
de consolidação das Leis do trabalho (CLT) e o Plano de Trabalho.

Atribuições de cada função:

Diretor Pedagógico: 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.

Coordenadora Pedagógica: 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.
Secretária escolar: Assistir à direção em serviços técnicos –
administrativos, especialmente referentes à vida escolar das crianças nas
instituições escolares. Acompanhar o cumprimento das horas e dias letivos
anuais, preenchimento dos diários de classe, analisar documentos para
efetivação de matrículas e/ou renovação. E demais serviços relacionados a
secretaria.
7

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

Monitor: Acompanhar as orientações e executar as atividades propostas
pela direção, pela coordenação e pelo professor, conhecer e acompanhar, sob
orientação do professor, o planejamento pedagógico.

Nutricionista: Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os
serviços de alimentação e nutrição; elaborar e assinar cardápios balanceados e
variados, com periodicidade semanal, de acordo com as necessidades
alimentares das crianças, incluindo alimentos de origem animal, vegetal e
mineral, baseando-se na observação da aceitação dos alimentos; elaborar
cardápios próprios para cada faixa etária, com especial atenção àquele
destinado ao Berçário.

Cozinheira: Preparar e servir a alimentação escolar, de acordo com
orientações do nutricionista, observando as normas de higiene, a data de
validade dos gêneros alimentícios; observar os aspectos dos alimentos antes e
depois de sua preparação, quanto ao cheiro, à cor e ao sabor; verificar o cardápio
do dia, selecionar com antecedência, os ingredientes necessários e preparar a
alimentação, observando padrões de qualidade nutricional, para que esteja
pronta no horário estabelecido e na temperatura adequada.

Auxiliar de cozinha: auxiliar no processo de preparação, servimento e
normas de higiene de acordo com as orientações do nutricionista e da cozinheira.

Porteiro: Coordenar e orientar a movimentação das crianças, desde o
início até o término dos períodos das atividades escolares.
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Auxiliar de limpeza: Realizar trabalhos relativos à limpeza e conservação
de salas, pátios, instalações sanitárias, áreas verdes e demais dependências da
entidades e equipamentos sob sua responsabilidade.

Os nomes e os cargos das pessoas que compõem o CEPI Canela de Ema
são:
Colaboradores CEPI Canela de Ema
Nº
DE ORDEM

FUNÇÃO
NOME COMPLETO DO COLABORADOR
Maria José de Sousa Marques

Supervisora Administrativa

Luciane Almeida

Supervisora Pedagógica

Alcione Patrícia do Nascimento Sousa

Diretora Pedagógica

Ana Carolina Cardoso Furtado

Coord. Pedagógica

Bruna Rezende da Rocha

Secretária Escolar

Ana Lúcia Gonçalves

Professora

Danúbia Marques Batista Assunção

Professora

Debora da Fonseca Mato

Professora

Edina Alves dos Santos e Silva

Professora

Jessica Ribeiro da Silva

Professora

Maria Cristina Oliveira dos Santos

Professora

Ester da Silva Bueno

Professora

Patrícia Rosa Xavier

Professora

Thais Ribeiro Damacena

Professora

Isabela de Freitas Barauna

Monitora

Jociele de Sousa Silva

Monitora

Kalline Ribeiro Oliveira

Monitora

Karine Da Paixão Souza

Monitora

Laiane Oliveira Pinheiro

Monitora

Leandra Aguiar Barros de Oliveira

Monitora

Milena Nolasco Rosal

Monitora

Noelma Sandra Vitor da Silva

Monitora

Queila da Silva Fernandes

Monitora

Tania Regina Almeida de Sousa

Monitora

Valdineia Barros de Aguiar Pinto

Monitora
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Stella da Costa Ribeiro Neta

Nutricionista

Maria Tereza Rocha de Aquino

Cozinheira

Rosimara da Conceição

Auxiliar de Cozinha

Edivane Fernandes da Silva

Auxiliar de Cozinha

Helenilton Sousa Silva

Porteiro

Claudio Marcio da Cruz Junior

Aux. Serv. Gerais

Wilson Rodrigues Nepumuceno Junior

Aux. Serv. Gerais

Thiago de Souza Lima

Aux. de Zeladoria

Unidade Escolar: CEPI CANELA DE EMA
Endereço: AR 15 conjunto 08 Lote 01- Sobradinho II – CEP 73062500
Fone: 998427180
E-mail: edencaneladeema@gmail.com

2.3.

ATOS DE REGULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

No ano de 2000 o ÉDEN – Instituto de Educação Haidée Neves, entidade
sem fins lucrativos, mantenedor do CEPI Canela de Ema, com sede à QN 03 –
Área Especial 01 e 02 – Riacho Fundo I – Brasília/DF, criado em 02/09/1980,
que tem como finalidade estatutária prestar serviços nas áreas de educação e
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assistência social, reconhecida de Utilidade Pública Federal e Distrital, é
registrado no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS/MPAS) e no
CAS/DF. É uma sociedade sem fins lucrativos de caráter assistencial.
A entidade ÉDEN por meio do termo de colaboração N° 180/2017 com a
data de 09 de agosto de 2017, com a Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal propõe assegurar o respeito à condição peculiar da criança como
pessoa em seu desenvolvimento, sendo este cognitivo, linguístico, social,
emocional, estético, sensorial, físico e moral além de promover a estimulação
psicossocial e por meio de atividades periódicas busca aprimorar e fortalecer os
vínculos relacionais e comunitários junto às famílias.
3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
Sobradinho II foi desmembrado de Sobradinho I em 27 de janeiro de 2004
é a XXVI região administrativa do Distrito federal, foi formada em decorrência do
Programa de Assentamento de População de Baixa Renda, a cidade possui uma
população urbana de aproximadamente 76.109 mil pessoas o que corresponde
um pouco mais de 3% do total populacional do Distrito Federal. Segundo a
Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 2018.
Através de questionários aplicados no dia 19 de março, em nossa
comunidade escolar, foi verificado que 84% das famílias subsidiárias desse
serviço têm como renda média per capita 01 a 02 salários mínimo, com 64,4% e
11,3% de grau de escolaridade médio o ensino fundamental e cerca de 67,5%
são residentes em casas não próprias.

Renda Familiar
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Escolaridade

TIPO DE MORADIA

4. FUNÇÃO SOCIAL
O Centro de Primeira Infância Canela de Ema tem como função valorizar
os conhecimentos adquiridos de nossos educandos e proporcionar novas
possibilidades de conhecimentos, interligada à função social, que deve
conscientizar o corpo docente de que, o trabalho com a realidade sociocultural
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da criança deve ser aliado ao processo de cuidar e educar. Baseando-se nas
teorias piagetianas e de outros pensadores da área da Educação, o
desenvolvimento acontece do social para o individual, já que somos sujeitos
culturais.
Na prática a escola que queremos é aquela que estimula a independência,
a responsabilidade, o interesse na aprendizagem, enfim hábitos que a criança
aprende e que não esquece mais, tornando-se um ser social.
Para orientar as unidades de Educação Infantil a planejar seu cotidiano,
as Diretrizes apontam um conjunto de princípios defendidos pelos diversos
segmentos ouvidos no processo de sua elaboração e que devem orientar o
trabalho nas instituições de Educação Infantil.
É um espaço privilegiado para o acompanhamento de programas de
estudos pedagógicos e para a formação de profissionais da educação, em
diversas áreas e campos de atuação.
Considerando que o desenvolvimento humano se dá de forma
heterogênea, cabe à ação educativa a tarefa de criar condições para o
desenvolvimento pleno de todas as crianças, inclusive e, sobretudo, no que diz
respeito às possibilidades de aprendizagem nas dimensões físicas, afetiva,
cognitiva, ética, estética e social.

5. PRINCÍPIOS
5.1 Princípios da Educação Integral

O CEPI Canela de Ema, busca educar para a formação pessoal e social,
com a finalidade de que cada criança possa tornar-se uma pessoa politizada,
participativa, engajada, comprometida, crítica e responsável por seu destino e
sensível ao destino da humanidade. Vem norteando sua prática educativa nas
ações constantes neste Projeto Político Pedagógico, na concepção do Currículo
em Movimento da SEEDF alinhado com as Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Básica e com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Infantil (DCNEIs) e demais documentos oficiais na perspectiva da integralidade,
ao considerar a criança como um ser indivisível, inteiro e único, ressaltando que
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o trabalho na Educação Infantil deve basear-se em princípios, entre eles: os
éticos, políticos e estéticos, destacados pelas DCNEIs e pelo Currículo em
Movimento que orientam as aprendizagens a serem promovidas com as
crianças.
Dada sua importância na consolidação de práticas pedagógicas que
atendam aos objetivos gerais da área, eles serão aqui apresentados em
detalhes. São eles:
Princípios éticos – valorização da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às
diferentes culturas, identidades e singularidades.
Princípios políticos – garantia dos direitos de cidadania, do exercício da
criticidade e do respeito à ordem democrática.
Princípios estéticos – valorização da sensibilidade, da criatividade, da
ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. A
criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, emocionais e
cognitivas. Tem desejo de estar próxima às pessoas e é capaz de interagir
e aprender com elas de forma que possam compreender e influenciar seu
ambiente. Para se desenvolver, portanto, as crianças precisam aprender
com os outros, por meio dos vínculos que estabelecem gradualmente,
percebendo-se e percebendo os outros como diferentes, permitindo que
possam acionar seus próprios recursos, o que representa uma condição
essencial para o desenvolvimento da sua autonomia.
A aprendizagem é um processo fundamental na vida do homem. É
através dela que se desenvolvem os comportamentos que irão possibilitar a
sobrevivência e a adequação ao meio em que ele está inserido. Daí a
importância do CEPI Canela de Ema, instituição de educação infantil ser um
espaço de inserção das crianças nas relações éticas e morais. Garantindo o
desenvolvimento de sua integralidade plena.

5.1.1 Integralidade

Compreendemos que o estabelecimento de bons hábitos relativos ao
corpo e seu cuidado – tais como alimentação, saúde e consciência corporal,
alternância entre movimento e repouso, bons hábitos de higiene e organização
14

– são aprendizagens cruciais que, quando bem estabelecidas, funcionam como
vantagens reais e proteção para a vida da criança durante muito tempo,
facilitando-lhe o cotidiano e oferecendo-lhe condições de saúde.
Lidar com as emoções de maneira equilibrada, com o próprio corpo e o
próprio intelecto é um dos grandes desafios do sujeito moderno. Por isso
buscamos apoiar o desenvolvimento da inteligência emocional e incentivar o
autoconhecimento, incluindo no cotidiano práticas meditativas, contemplativas e
artísticas para o desenvolvimento da atenção plena.
A escola acolhe cada um no ponto em que ele está, ou seja, possibilita
que cada criança manifeste suas histórias, emoções e leituras de mundo, a partir
de trabalhos em grupo, com musicalidade, ao ensaiar teatro, ao cultivar plantas,
observar pequenos animais, desenhar ou produzir um vídeo etc. É necessário
que a emoção esteja presente na escola, que haja um mergulho nos ambientes
e que os alunos se sintam no mundo.

5.1.2 Intersetorialização
Assegura políticas públicas de diferentes campos, a fim de “potencializar
a oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a melhoria da
qualidade da educação. ” O CEPI atua com parceria com o Conselho Tutelar de
Sobradinho II e com a Unidade Básica de Saúde I de Sobradinho II com ações de
saúde e bem-estar.

5.1.3.Transversalidade
A transversalidade perpassa por todas as atividades diárias do CEPI
Canela de Ema, o professor organiza sua prática para buscar o interesse do
educando de aprender de forma lúdica e dinâmica. Os pais são sempre
convidados, podendo assim compartilhar com os resultados obtidos e fortalecer
ainda mais o enlace com a relação família e escola.

5.1.4. Diálogo Escola e Comunidade
A participação dos pais e pessoas significativas na vida da criança é
fundamental para a obtenção de resultados positivos na vida adulta. São eles
que melhor conhecem as necessidades da criança no seu dia-a-dia, criam
expectativas em relação ao futuro da criança e facilitam a aquisição de
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autodeterminação. Os pais e a comunidade são parceiros valiosos para o
planejamento e implementação do trabalho escolar.
Assim sendo, o CEPI Canela de Ema intermediará a aproximação das
famílias e comunidade de forma sistemática e ativa no processo educacional.
O estabelecimento de parcerias pedagógicas, a prestação de contas à
sociedade e o desenvolvimento de ações destinam-se à realização de
atividades culturais, artísticas, pedagógicas, esportivas de forma conjunta,
buscando integração entre a creche, a família e a sociedade. Através destas
relações, espera-se que os pais tenham uma participação ativa na vida da
escola.
Esta articulação se dará por meio de reuniões, encontros, dias letivos
temáticos e comunicação ativa via agenda, favorecendo a troca de experiências
e incentivando o trabalho em equipe. Propicia, portanto, a conscientização dos
pais e de toda a equipe escolar de que o trabalho de cada um é importante na
vida da escola e de que é necessário que todos o desenvolvam do melhor modo
e com muito amor a sua tarefa. Desta forma, será construída uma escola que
atenda seu objetivo de dar um ensino de qualidade, contribuindo assim para
uma vida de cidadania plena.

5.1.5. Territorialidade
O propósito é ultrapassar os muros das escolas fazendo parcerias com
a comunidade para a “criação de projetos socioculturais significativos e para o
melhor aproveitamento das possibilidades educativas”; assim trabalhamos com
parceiros e comunidade no trabalho com a horta, com os cuidados com a escola
enfatizando a importância da educação.

5.1.6. Trabalho em rede
Todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e
informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para
todas as crianças, adolescentes e jovens. ” Afinal, “o estudante não é só do
professor ou da escola, mas da rede, existindo uma corresponsabilidade pela
educação e pela formação do educando”. Logo a coordenadora pedagógica
trabalha em comunicação com outras instituições para aprimorar o trabalho na
Instituição.
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5.2. Princípios Epistemológicos

Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir e expressam o que
consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitudes,
relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os
princípios

orientadores

são:

teoria

e

prática,

interdisciplinaridade,

contextualização, flexibilização. Esses princípios são centrais nos enfoques
teóricos e práticas pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em
articulação a múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar. O
CEPI visa em seus trabalhos abordar diversos contextos dos temas
trabalhados abordados pelos campos de experiência, trazendo para a
realidade da criança o interesse pelo conhecimento.

5.2.1. Unicidade entre teoria e prática

Na prática pedagógica criadora, crítica, reflexiva, teoria e prática
processos como: leitura, escrita, pesquisa orientada, problematização,
exploração de objetos, mapas, globos, resolução de problemas, etc. Juntas
ganham novos significados. Ao reconhecer a unidade indissociável entre teoria
e prática, é importante, também, considerar que, quando são tratadas
isoladamente, assumem caráter absoluto, tratando-se na verdade de uma
fragilidade no seio de uma unidade indissociável. Vásquez (1977) afirma que, ao
falar de unidade entre teoria e prática, é preciso considerar a autonomia e a
dependência de uma em relação à outra; entretanto, essa posição da prática em
relação à teoria não dissolve a teoria na prática nem a prática na teoria, tendo
em vista que a teoria, com sua autonomia relativa é indispensável à constituição
da práxis e assume como instrumento teórico uma função prática, pois “é a sua
capacidade de modelar idealmente um processo futuro que lhe permite ser um
instrumento – às vezes decisivo – na práxis produtiva ou social” (idem, p. 215).

5.2.2. Interdisciplinaridade e contextualização
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A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no próprio
componente curricular (intra) e entre componentes curriculares (inter). No próprio
componente curricular, quando são utilizados outros tipos de conhecimentos
(artes, literatura, corpo e movimento, relações interpessoais, entre outras) que
irão auxiliar ou favorecer a discussão específica do conhecimento do
componente curricular. Já entre os componentes curriculares, busca-se a
integração existente entre os diferentes conhecimentos. O princípio da
interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos científicos,
pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações entre diferentes
conhecimentos e áreas. Santomé (1998) afirma que “[...] interdisciplinaridade é
fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho que entram em ação
na hora de enfrentar os problemas e questões que preocupam em cada
sociedade” (p.65), contribuindo para a articulação das diversas disciplinas e, ao
mesmo tempo, favorecendo o trabalho colaborativo entre os professores.
Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, o
diálogo

é

necessário

para

que

assumamos

concepções

e

práticas

interdisciplinares aconteçam assim propiciamos em nossas coordenações
pedagógicas,

espaços-tempos

privilegiados

de

formação

continuada,

planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho pedagógico que
contemplem a interdisciplinaridade como princípio.

5.2.3. Flexibilização

A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos
professores, articuladas pela proposta pedagógica da escola. Ao considerar os
conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna possível a construção
de novos saberes, ressignificando os saberes científicos e os do senso comum.
Nessa visão, os conhecimentos do senso comum são transformados com base
na ciência, com vistas a “[...] um senso comum esclarecido e uma ciência
prudente [...], uma configuração do saber” (SANTOS, 1989, p. 41), que conduz
à emancipação e à criatividade individual e social. Ao promover a articulação
entre os conhecimentos científicos e os saberes dos estudantes, o professor
contribui para que partam de uma visão sincrética, caótica e pouco elaborada do
conhecimento,

reelaborando-a

numa

síntese

qualitativamente

superior
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(SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências,
saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com
professores saberes e experiências construídas em espaços sociais diversos.

5.2.4. Educação Inclusiva

O CEPI deve atender todas as crianças e atentar para a questão da
inclusão, por isso de acordo com as orientações pedagógicas
A educação Especial é uma modalidade de ensino que
perpassa todas as etapas e modalidades da educação básica.
Fundamenta se nos princípios da equidade, do direito a dignidade
humana, da educabilidade de todos os seres humanos, independente
de comprometimentos que possam apresentar no direito à igualdade
de oportunidade educacional à liberdade de aprender e de expressarse e no direito a ser diferente. Prevê a formulação de políticas públicas
educacionais reconhecidas da diferença e da necessidade de
condições distintas para a efetivação do processo educacional
(OPs.pág. 63)

A conjunção dos conceitos atuais de Educação Inclusiva nos leva a rever
com permanência na escola de hoje, não apenas como instituição de ensino,
mas como espaço arquitetônico que a contém.
Atualmente, o CEPI atende 2 crianças portadoras de Transtorno de
Espectro de Autismo.

6.

MISSÃO
O CEPI Canela de Ema tem como missão proporcionar um ensino de

qualidade, com responsabilidade social através da afetividade, brincadeiras,
imaginação, artes e literatura auxiliando o desenvolvimento de sua identidade
sociocultural no ambiente escolar e familiar. Desenvolvendo um alicerce para as
demais etapas da educação conforme o Currículo em Movimento da Educação
Infantil 2018.

19

6.1 OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS
O CEPI – Canela de Ema como objetivo impulsionar o desenvolvimento
integral da criança ao garantir a cada uma delas o acesso a construção de
conhecimentos e aprendizagem de diferentes campos de experiência
conforme o Currículo da Educação Infantil, assim como o direito a proteção, à
saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à
interação com seus pares etários, com crianças de diferentes faixas etárias e
com os adultos.
6.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS
A escola possui os mesmos princípios norteadores anunciados pela
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que tem como foco de
atuação: a estimulação de pesquisas, a inovação e a utilização de recursos,
práticas pedagógicas mais criativas, flexíveis e humanizadas, aprendizagem,
formação continuada, educação integral e avaliação institucional.
O Currículo da primeira etapa da Educação Básica fundamenta-se na
Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural que servirá,
também, como referência para a construção da Proposta Pedagógica da
Instituição que têm os trabalhos fundamentados nos pressupostos teóricos do
Currículo em Movimento da SEEDF, onde há um resgate de conceitos em
conceber e programar o currículo signatário da concepção de educação
integral e de criar por meio da educação condições para que as crianças, se
humanizem, apropriando-se da cultura, produto do desenvolvimento histórico
humano, tendo o currículo como um instrumento aberto em que os
conhecimentos dialogam entre si, estimulando a pesquisa, a inovação e a
utilização de recursos e práticas pedagógicas mais criativas, flexíveis e
humanizadas. (Currículo em Movimento da Educação Básica – Pressupostos
teóricos - SEEDF).
“... a escola é feita de gente, de eu e de nós. Não se trata apenas
de espaço físico, de salas de aula, de quadras, refeitórios ou
sequer de seu conteúdo. A escola é um lugar de instrução e
socialização, de expectativas e contradições, de chegadas e
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partidas, de encontros e desencontros, ou seja, um ambiente
onde as diversas dimensões humanas se revelam e são
reveladas. (Paulo Freire - Currículo em Movimento da Educação
Básica – Pressupostos teóricos - SEEDF“. (Pressupostos
Teóricos, pág. 21).
Dessa forma, o Projeto Político Pedagógico foi elaborado a partir de
alguns pressupostos da Teoria Crítica como: desigualdades sociais,
hegemonia do conhecimento científico em relação a outras formas de
conhecimento, neutralidade do currículo e dos conhecimentos, busca de uma
racionalidade emancipatória para fugir da racionalidade instrumental, procura
de um compromisso ético que liga valores universais a processos de
transformação social (PUCCI, 1995; SILVA, 2003), da Teoria Pós-Crítica que
abre espaço não apenas para ensinar a tolerância e o respeito, mas,
sobretudo, para provocar análises “[...] dos processos pelos quais as
diferenças são produzidas através de relações de assimetria e desigualdade”
(SILVA, 2003, p. 89), na da Teoria Crítica, são considerados na organização
curricular conceitos, como: ideologia, reprodução cultural e social, poder,
classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização,
emancipação e libertação, currículo oculto, resistência. Adotando como base
norteadora, para gestão de seu trabalho, políticas e programas que visam à
formação integral humana, articulada ao ambiente social de todos os
envolvidos em educação e daqueles beneficiados por ela. Tem como caráter
organizacional e institucional, centrada nos seguintes fins e propósitos:
aprendizagem e formação.
Nesta proposta vamos encontrar vários tipos de caminhos como: os
projetos, que tem como característica o interesse dos alunos, a participação
destes e da comunidade, uma reorganização da didática e do espaço da sala
de aula.
Para os fins e princípios norteadores, estabelecidos pela Escola para
orientar sua prática educativa, foram definidos em consonância com as
diretrizes emanadas da Constituição Federal, da LDB- lei 9394/ 96 vigente,
das orientações da SEEDF, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Infantil, Parâmetros Curriculares da Educação Infantil e das possibilidades
curriculares oferecidas através de projetos.
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O respeito à diversidade das crianças é princípio fundamental nesta
proposta. Para que seja incorporada pelas crianças, a atitude de aceitação do
outro em suas diferenças e particularidades é necessário que esta prática se
consolide nos atos e atitudes dos adultos com os quais convivem na
instituição. A aceitação das diferenças e respeito pela diversidade deve
permear as relações cotidianas e manifesta-se nas menores práticas e na
observação das diferenças de temperamento, de habilidades e de
conhecimentos, de gênero, de etnia e de credo religioso.
O CEPI Canela de Ema tem como tarefa primordial oportunizar
conhecimentos por meio de temas e assuntos da realidade social. Entretanto,
é importante que se registre que tal tarefa não pode e nem deve ser
compreendida como a transmissão de conteúdos abstratos, distantes ou
insignificantes para a criança. Ao contrário, devem ser temas e assuntos
absolutamente relacionados com as práticas sociais destas dinâmicas,
relacionadas ao seu interesse e indissociados de sua realidade etária e de
sua vida em sociedade.
A situação da escola, portanto, consiste na formação de crianças para
esta geração, capazes de conviver com suas conquistas e com suas
contradições, fornecendo-lhes um instrumental por meio da participação
organizada e ativa da democratização da sociedade.
A ação escolar visa melhorar os interesses sociais e a melhoria da
qualidade de vida de todos atrelada ao compromisso de minimizar e eliminar
a seletividade social e dar concretude ao processo de democratização da
sociedade brasileira.
Os métodos não são neutros, mas sim privilegiar a formação humana,
que é de fundamental importância que os métodos favoreçam a
correspondência dos temas trabalhados com os interesses das crianças e que
estes possam reconhecer nesse trabalho pedagógico o auxílio ao seu esforço
de compreender e agir na sua realidade. Daí a importância em definir os
objetivos não por ações operacionais a serem alcançados pelas crianças ou
pela escola, ou de comportamentos a serem adquiridos, mas expressos por
meio da constituição de conhecimento e habilidades que melhor expressam
as intenções educativas a serem apreendidas, acumuladas e elaboradas
pelos indivíduos em formação.
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O exercício reflexivo voluntário da criança, tem relação com a atuação
dele em novas situações de vida, sejam estas escolares ou não. Assim, o
CEPI Canela de Ema se pauta nas premissas de que a criança traz para
escola um repertório rico de experiências e concepções; o entendimento de
que este repertório, muitas vezes, é contraposto às atividades escolares; a
interação entre o repertório próprio da criança e a ação pedagógica que
constituem novas possibilidades de aprendizagem e, por decorrência, abrem
novos caminhos didático-reflexivos.
Nessa linha de ação pedagógica, os temas a serem estudados surgem
do interesse dos educandos ou são propostos pelos educadores. A ação
pedagógica é devidamente planejada e a dinâmica de sala de aula valoriza os
Centros de Interesse que trabalha com as inteligências múltiplas, de modo
que são disponibilizados, em sala, espaços para a leitura, as artes visuais, as
ciências, a língua portuguesa, os conhecimentos sociais e históricos e
matemáticos.
Por esse entendimento, julgamos de fundamental importância que
sejam oferecidas atividades diversificadas como: cozinha experimental,
atividades musicais, leitura e artes. Sendo no regime presencial ou remoto.
No ensino remoto o trabalho é realizado com vídeo aulas, com
demonstração de receitas saudáveis, cultivo e cuidados com as plantas,
histórias virtuais musicais, lives musicais entre outros recursos digitais.
O trabalho pedagógico fundamenta-se, também, numa concepção
teórica histórico crítico de constituição do conhecimento. Esta vertente
concebe o desenvolvimento humano como resultante de estruturações e
reestruturações progressivas, mediante a ação do sujeito sobre a realidade e
desta sobre o sujeito. Nesta concepção o ser humano é interagente. O
conhecimento resulta da relação sujeito objeto, esta, em que os dois se
solidarizam em lugar de se operarem, formando um todo único.
“Conhecimento como síntese: unidade indissolúvel entre sujeito e objeto”.
As relações pedagógicas horizontalizadas refletirão a vinculação entre
professores e educandos como produtores associados de conhecimento. O
trabalho coletivo se realizará por meio de atividades cooperativas, de
discussões em grupo, enfim, pela estruturação de uma comunidade
estudantil.
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7.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

O CEPI Canela de Ema organiza seus conteúdos de forma que
contemple o desenvolvimento integral seguindo os campos de experiência: O
Eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e
formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos,
quantidades, relações e transformações; relacionados no Currículo da
Educação Infantil.
No ensino remoto a, visando adequar a prática pedagógica ao cenário
da pandemia do Covid-19, a Instituição utiliza de ferramentas tecnológicas tais
como aplicativos de mensagens, tele chamadas, uso da plataforma da
SEEDF, aulas online via meet, vídeo aulas gravada para atingir resultados
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significativos com a família dos alunos e distribuição mensal dos materiais
utilizados nas atividades pedagógicas.
No ensino remoto foi observado que 90,2% das famílias acessaram a
plataforma da SEEDF e 9,2% assinaram o termo para realização das atividades
remotas impressas. A busca ativa é realizada pelos aplicativos de mensagens,
via telefone, registrados em ata e no caderno de registro da turma. Em casos
sem devolutiva acionamos o Conselho Tutelar.
O corpo docente é formado por profissionais capacitados que se
reúnem cinco vezes por semana para a coordenação pedagógica destinadas
ao planejamento, estudo e debates de temas pedagógicos visando sempre o
desenvolvimento da criança como um todo, além de sempre participarem de
oficinas, palestras e cursos de capacitação para a atividade docente.
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7.1.

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

7.2.

ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA
DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
O CEPI Canela de Ema por meio de sua supervisora Pedagógica e outros

profissionais convidados, realiza durante o ano letivo treinamentos e capacitações
presenciais ou virtuais, para o corpo docente, monitoras com palestras e estudos. Nas
coordenações semanais tanto do corpo docente como também das monitoras há
momentos de estudo de temas pedagógicos presentes no Currículo em Movimento.
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O CEPI Canela de Ema sempre participa com seu corpo docente dos dias
de formação e das palestras e oficinas oferecidas pela SEEDF.

7.3.

METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS
O CEPI Canela de Ema trabalha de forma lúdica e didática em sua

metodologia buscando o interesse de seus educandos para proporcionar momentos
de aprendizagem e diversão. Destacando-se conforme descrito abaixo algumas
ações:
-A utilização do brinquedo tem um poder de envolver a criança totalmente:
na ação, no pensamento, nas emoções, no relacionamento social e na permeabilidade
com todas as áreas do conhecimento, tornando-se assim, mecanismo privilegiado de
promoção do desenvolvimento. A Escola pretende ser, em todos os seus espaços e
momentos, lugar de aprendizagem, uma vez que a criança passa horas brincando
individualmente e em grupo.
-O ambiente físico tem muita influência na disposição das crianças para
nele permanecer e se envolver na programação. A decoração da sala de aula deverá
ser feita com os trabalhos das crianças, com a participação delas tornando o espaço
alegre, agradável e provocando curiosidade, exploração e descoberta.
-Ambientes temáticos, previamente planejados no projeto, oportunizam
que as crianças participem de rodízios para desenvolver “oficinas” de lazer, artes,
dança.
-No retorno das atividades presenciais a Instituição preparará o ambiente
com sinalizações de distanciamento, com segurança e responsabilidade na prevenção
ao combate do Covid-19. E os protocolos de segurança são diariamente trabalhados
de forma lúdica com os alunos nas aulas online, para um retorno presencial.
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-Ambiente letrado: A aprendizagem tem como suporte um ambiente e uma
prática pedagógica voltada para estimular a cultura letrada por meio das diversas
linguagens trabalhadas na Educação Infantil e que estão em consonância com o
Currículo em Movimento.
-Ambiente de brincadeiras e de contato com as diversas linguagens. O
professor estabelece o trabalho com as letras, sons e fonemas de forma variada
diariamente. São utilizadas brincadeiras como bingo, caça às letras, colagem,
listagem, cantigas e muitas outras formas facilitando a memorização e distinção
de diferentes sons. Aprendizagens sobre quantidade devem acontecer por meio
de brincadeiras e jogos que envolvam contagem e medições. Atividades de
contar quantos somos, quantos estão presentes, meninas, meninos, quantos a
mais, quantos a menos, quantos objetos, janelas, mobiliários, número de carros
no estacionamento, quantos palmos mede um objeto, uma pessoa; enfim,
situações que podem servir de mediação para o professor estimular o raciocínio
lógico.
-Ambiente de exposições: Confecção de livros por meio de desenhos e de
acordo com o desenvolvimento da escrita, para exposição em mostras e
intercâmbios de leitura.

-Ambiente de constituição dos conhecimentos lógico-matemáticos. Desde
pequenas as crianças vão elaborando ideias de quantidade e das relações
lógicas. O professor deve trabalhar partindo do conhecimento que as crianças
trazem, envolvendo o raciocínio matemático como algo ao alcance de todos, já
que a matemática é presença constante em nossas vidas.
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-O

desenvolvimento

de

projetos

que

evidenciem

temas

sociais

contemporâneos. Projetos de acordo com os temas sociais contemporâneos que
despertam o interesse e a participação da criança. Seu planejamento deve ser
coletivo e provocar o empenho de todos para o sucesso do trabalho. Conforme a
idade das crianças, o projeto será mais curto ou mais longo, mais simples ou mais
complexos.

-A roda da conversa, esta estratégia é de grande relevância porque estimula
a expressão oral, o desenvolvimento da linguagem e, nesse processo, o
pensamento, o conhecimento dos companheiros. É um bom momento para o
professor conhecer melhor como o educando está pensando. No ensino remoto foi
realizado por aulas via meet ao vivo com horários predeterminados por turma.

-Atividades diversificadas que atendam o desenvolvimento cognitivo da
criança. O trabalho do professor provoca curiosidade, o interesse das crianças
para irem além do conhecimento que já têm. Esta ação deve contar com
perguntas que provoquem o contraditório e o pensamento divergente, com a
utilização de situações de conflito de opiniões entre as crianças, provocar o
pensamento e a busca de respostas, trazer contribuições externas com vistas à
ampliação dos referenciais de aprendizagem.
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-O entorno da escola também é escola. A sala de aula é apenas uma parte
do espaço de interação e aprendizagem. Todas as dependências e instituições
são, para as crianças, lugares de educação.
Todos os textos são estimuladores de leitura. A hora da leitura deverá se
constituir o momento que as crianças têm contato com o mundo da imaginação
e com a escrita.
-É praticamente impossível a reflexão sobre a organização do tempo na
Educação Infantil sem incluir a rotina pedagógica. Entretanto, é importante
enfatizar que a rotina é apenas um dos elementos que compõem o cotidiano
escolar.
-A rotina tanto presencial ou via meet contempla recepção, roda de
conversa, calendário e clima, alimentação, higiene, atividades de pintura e
desenho, descanso, brincadeira livre ou dirigida, narração de histórias, entre
outras ações. Para planejar a rotina de sua sala de aula, o professor deve
considerar os elementos: materiais, espaço e tempo, bem como os sujeitos que
estarão envolvidos nas atividades, pois esta deve adequar-se à realidade das
crianças.

7.4.

ALINHAMENTO COM DIRETRIZES/ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
Orientações Pedagógicas para elaboração do Projeto Político Pedagógico

da escola e para organização da coordenação pedagógica, tem a intenção de
subsidiar gestores, profissionais da educação, estudantes e toda a comunidade
escolar na definição de metodologias que favoreçam a reflexão, a avaliação, a
pesquisa, o estudo, o debate, os consensos, os dissensos e os conflitos que
emergem de toda construção coletiva. Partimos dos pressupostos de que a
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elaboração do PPP “requer uma reflexão profunda sobre as finalidades da
escola, sobre o reconhecimento de sua historicidade e sobre um processo de
auto avaliação que possibilite construir uma nova organização do trabalho
escolar” (SILVA, 2007, Pág. 139). (Orientações Pedagógicas, pág. 13).

7.5.

CICLOS E SEMESTRES

O CEPI Canela de Ema oferta educação infantil em tempo integral com 10
horas de atendimento no horário de 7:30 às 17:30, seguindo o Calendário 2021
das Instituições Educacionais Parceiras (Portaria n°498 – 28 de setembro de
2020). Distribuídos em Bebês, Crianças Bem Pequenas I e II. De forma
presencial ou remota.

7.6.

RELAÇÃO ESCOLA – COMUNIDADE.
Temos o compromisso com uma educação democrática, contamos com a

participação das famílias dos educandos na vida da escola e em nossa proposta
pedagógica. Neste sentido, compreendemos a parceria escola-comunidade
respeitando os modos de agir e pensar dos pais, valorizando seus costumes,
tradições, valores e cultura.
O Projeto Político Pedagógico foi construído coletivamente fortalecendo a
escola em busca do cumprimento de sua função social de garantir o acesso aos
conhecimentos sistematizados em articulação com os diferentes saberes
construídos pelos sujeitos em espaços sociais diversos. A elaboração do projeto
propicia o exercício democrático necessário para garantir a participação da
comunidade escolar como um todo e a vivência da cidadania. Estabelecer-se,
assim uma relação de reciprocidade entre a dimensão política e pedagógica da
Escola. (Id.ibid.,1996).
Assim, o Projeto Político Pedagógico consolida o envolvimento com a
família. Assuntos que atraem os pais, o progresso de seus filhos, palestras,
filmes, dinâmicas serão trabalhados em reuniões periódicas. E no ensino remoto
o CEPI Canela de Ema estreitou os laços com as famílias, aumentando o diálogo
por aplicativos de mensagens, contato via telefone e outros meios, pois no ensino
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a distância a participação da família na realização das atividades é necessária
principalmente para que o trabalho pedagógico tenha êxito no desenvolvimento
das crianças.
Constantemente a escola realiza atendimento pedagógico direcionado as
famílias de nossos educandos com convites a participar da vida escolar da
criança com o objetivo de integração entre família e escola.
Também são realizadas reuniões bimestrais de acompanhamento para
que os professores, direção e equipe pedagógica façam o atendimento aos pais
que tiverem interesse em acompanhar o rendimento escolar de seu filho, com
apresentação dos relatórios individuais e observações relevantes sobre a vida
educacional dos alunos. No ensino remoto a participação dos responsáveis foi
essencial para a construção do relatório Individual do aluno, por registros
fotográficos, vídeos, atividades impressas e relatos. Acreditamos que a
conscientização para a participação deve partir da escola que poderá ajudar os
indivíduos para que exerçam sua cidadania. Foram realizadas reuniões de pais
e mestres via meet, ligações telefônicas e conversas via aplicativo de
mensagens.
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7.7.

OUTROS PROFISSIONAIS
O CEPI Canela de Ema tem o apoio das Supervisora Administrativa e

Supervisora Pedagógica do Instituto Éden de Desenvolvimento Humano.

7.8.

PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITOS ESCOLAR DOS ESTUDANTES
A equipe pedagógica e de Gestão do CEPI Canela de Ema observam as

ausências de seus alunos e por meio de ligações, mensagens de WhatsApp
procuram saber o real motivo das faltas e devolutivas nas atividades remotas,
em caso de não encontrar a família é feito um ofício para o Conselho Tutelar de
Sobradinho II solicitando informações sobre a ausência do aluno.

8. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação deverá ser um meio e não uma finalidade, constituindo-se
num dos pontos vitais da prática pedagógica do educador. Na perspectiva da
construção do conhecimento, ligada aos interesses e à realidade da criança, com
uma interação afetiva entre educador-educando-conhecimento, a avaliação será
dinâmica, reflexiva, diagnóstica e problematizada.
A ação avaliativa na educação infantil deverá ser essencialmente
contrária a uma concepção de julgamento de resultados. O que possibilitará isso
é a confiança nas possibilidades próprias das crianças, negando a determinação
a priori de comportamentos esperados, e por introduzir a perspectiva da
avaliação como fundamento da ação educativa a partir da valorização das
crianças em suas manifestações.
No ensino remoto a avaliação é realizada por registros fotográficos
realizados pelas famílias e enviados via Plataforma da SEEDF, por aplicativos
de mensagens, atividades impressas e aulas via meet onde o corpo docente tem
a possibilidade de interagir virtualmente com as crianças e suas famílias além de
relatos dos responsáveis.
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8.1. AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA
O CEPI Canela de Ema não é avaliado em larga escala, pois o primeiro
Ciclo da Educação não é campo abrangido por esse tipo de avaliação.

8.2 AVALIAÇÃO EM REDE
Na Educação Infantil, a avaliação é global e contínua, e ocorre mediante
o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de
promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental. O olhar sensível dos
educadores é importante para esse processo que é desenvolvido durante as
atividades diárias em qualquer momento e espaço. Por isso não é realizado
avaliação em rede.

8.3 AVALIAÇÃO INSTITUICIONAL
As

ações

desse

Projeto

Político

Pedagógico

são

avaliadas

processualmente em momentos como: coordenação pedagógica realizada
diariamente das 13h30 às 14h30 com os professores e as terças feitas e quintasfeiras com a equipe de monitores, reunião de pais, dia letivo temático e
acontecerá a partir de registros de observações das mudanças que julgarem
necessárias. Todos esses momentos são tempos, espaços, momentos e dados
que servem para essa avaliação de documento.
Diante disso, é possível inferir que a revisão do documento se dará
anualmente, pois o PPP é um documento vivo e que demonstra a identidade da
Instituição. Além disso ocorrem as seguintes avaliações institucionais:
• Avaliação do Corpo Docente (auto avaliação) observando os seguintes
aspectos:
- Das Qualidades Pessoais – entusiasmo, responsabilidade,
relacionamento interpessoal, atualidades, espírito de doação, fé e
de colaboração;
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- Das Ações Pedagógicas – formação continuada abordando os
diversos temas como: educação nos dias atuais, metodologia
atualizada, manejo com as turmas, relacionamento com os alunos
e seus responsáveis.
• No início de cada ano e semestre letivo, a equipe pedagógica se reúne
para trabalhar a semana pedagógica com temas diversos, e no último dia da
semana pedagógica todos se unem com objetivo de organizar e ornamentar a
escola para receber os alunos;
• Com a participação da coordenação e a direção pedagógica a equipe da
educação se reúne pelo menos uma vez por semana a fim de discutir e planejar
os trabalhos desenvolvidos que estão sendo realizados e a realizar, havendo
assim, uma integração constante entre a coordenação pedagógica, direção
pedagógica e o corpo docente;
• A coordenação e a direção pedagógica reúnem-se com as monitoras,
uma vez por semana, para planejar e avaliar as atividades a serem
desenvolvidas no período vespertino com os alunos;
• Ao final de cada semestre as professoras reúnem-se com os
pais/responsáveis para deliberarem sobre o desenvolvimento do aluno e para
que os mesmos possam tomar ciência do que o aluno está aprendendo e
desenvolvendo na escola;
• Ao longo do ano foram realizados diferentes momentos de escuta
atenta e intencional da criança em que foi possível avaliar a prática educativas
que é destinada a elas.

8.4.

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Registro das manifestações das crianças e de aspectos significativos de
seu desenvolvimento, os quais serão construídos pelo educador ao longo do
processo, através de:
1.

Fichas individuais;

2.

Relatórios individuais;

3.

Relatos diários dos alunos;
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4.

Comunicação entre os professores, coordenação e
direção;

5.

Acompanhamento

da

coordenação

junto

aos

responsáveis dos alunos;
6.

8.5.

Acompanhamento e comunicação com nutricionista.

CONSELHO DE CLASSE

O conselho de Classe e as coordenações coletivas objetivam encontrar
eventuais pontos de dificuldades, tanto da criança, quanto da própria instituição
de ensino na figura de seus educadores e da organização escolar. Isso
possibilita a tomada de decisão para um novo fazer pedagógico, favorecendo
mudanças e estratégias mais adequadas ao processo avaliativo e à
aprendizagem de cada turma e/ou criança. Sendo assim, ele será um espaço
democrático de construção de alternativas.
O Conselho de Classe é realizado semestralmente com o corpo docente
a coordenadora, a diretora e secretária escolar, abordando e debatendo os
aspectos de cada turma e intervenções necessárias.
8.6.

MATRIZ CURRICULAR

O trabalho pedagógico se organiza conforme os Campos de Experiências
elencados no Currículo da Educação Infantil, no qual o corpo docente planeja
suas atividades relacionando no mínimo três campos por dia. Podendo utilizar
os projetos da Instituição conforme o Campo de Experiência e cronograma
mensal discutido em coordenação.

9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

9.1. EIXOS INTEGRADORES DE CADA ETAPA / MODALIDADE
Os eixos integradores da educação infantil são Educar e Cuidar, Brincar
Interagir. A criança é um indivíduo que tem o direito de ser inserida na
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comunidade que vive. Através dos eixos as crianças aprendem a brincar, cuidar,
interagir com o seu meio social. No momento em que a criança é bem cuidada
ela aprende a cuidar do meio em que está inserida. No Instituto de Apoio de
Desenvolvimento Humano ÉDEN –CEPI Canela de Ema, os eixos integradores
estão introduzidos em tudo em que os educadores direcionam para as crianças
de acordo com a realidade da Instituição. Os eixos norteiam a aplicação das
atividades dirigidas e livres e as crianças reproduzem e produzem vivenciando,
eles perpassam nas rodas de conversa, no cuidado com os colegas, no cuidado
com a higiene, na alimentação, no controle corporal e estão inseridos nos
projetos aplicados na escola, tendo em vista que a criança é um sujeito de
direitos.
9.2.

EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE

A educação tem um papel fundamental sobre as questões tratadas pelos
temas da diversidade, cujo eixo fundador baseia-se na garantia dos direitos
fundamentais e na dignidade humana, que garantem condições essências para
o enfrentamento das desigualdades. Os alunos que apresentam necessidades
educacionais especiais, não somente físicas e cognitivas, mas culturalmente
também, devem ser respeitados e suas culturas estudadas e valorizadas para
que melhor se adaptem ao meio escolar. A roda de conversa é muito importante
para essas colocações, através dela trabalhamos o projeto valores para a vida,
onde os alunos percebem que os valores estão presentes dentro e fora da sala
de aula, fazendo o uso deles diariamente procurando não discriminar,
cooperando com o próximo, respeitando e convivendo com as diferenças entre
os seres humanos. As diferenças não são sinônimos de incapacidade ou doença,
mas de equidade humana.
9.3. CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS
Reconhecer a criança como sujeito de direitos e dizer que ela é cidadã
desde já e não apenas no futuro. Trabalhar a cidadania na infância é colaborar
com o presente e o futuro de todos, inclusive por meio de promoção da
participação ativa da criança, ouvindo sua voz e mostrando-lhe seus direitos e
responsabilidades no Eca. Nesse sentindo a instituição trabalha o Eca, os
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valores em roda de conversa, contação de histórias, atividades pedagógicas,
brincadeiras livres e direcionadas. Desenvolvem o eu o outro e o nós e o respeito
com os demais que os cercam.

9.4.

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

No CEPI Canela de Ema, ensinamos os alunos à importância dos
cuidados com o meio ambiente, através do projeto ecologia, nele visamos
desenvolver com as crianças ações e posturas responsáveis diante de
problemas ambientais, como o desperdício de água e poluição, sensibilizandoos sobre a importância do meio ambiente, identificando às situações que causam
danos a ecologia como: poluição, desmatamento, queimadas, extinção de
animais e assim incentivando o amor pela conservação da natureza. Por meio
de conversas informais na roda, buscamos abordar os assuntos como tipo de
animais, vegetação–plantas, animais marinhos e aquáticos, poluição ambiental,
coleta de lixo, reciclagem, a importância dos 3Rs (reduzir, reciclar e
reaproveitar). Realizamos passeios aos arredores da creche aonde os próprios
alunos vão recolhendo os lixos encontrados na rua. É incentivado diariamente
os cuidados com a horta, assim como a importância de plantar uma semente.
Utilizando sucata os alunos com o auxílio dos professores e da própria família
constroem brinquedos recicláveis, a coleta seletiva é trabalhada através das
lixeiras coloridas, dentre outras atividades.

9.5.

ALINHAMENTO COM O CURRÍCULO DA ETAPA

Proposta inicial para organização curricular: Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil por meio das interações sociais, ocorrem
ampliações e/ou comprometimento da capacidade do indivíduo de desenvolver
suas habilidades, cognitivas, afetivas e sociais. Por isso, o complexo processo
de desenvolvimento da identidade humana está relacionado com a socialização
do indivíduo. As instituições e a sociedade precisam criar ambientes físicos e
sociais para favorecer o desenvolvimento de relações saudáveis capazes de
replicar ações educacionais. Portanto o projeto CEPI Canela de Ema se centrará
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nos eixos de formação social, pessoal, intelectual e sensório-motor. Objetivos
específicos: Devem ser desenvolvidos num ambiente propício para o
desenvolvimento de habilidades e capacidades envolvendo as áreas: física,
afetiva, cognitiva, ética, estética de relação interpessoal e inserção pessoal,
respeitando as diferentes faixas etárias das crianças.
Durante o ensino remoto a Instituição buscou parceria com a família dos
alunos, deixando-os informados, esclarecendo dúvidas existentes sobre as
práticas curriculares e deixando as famílias cientes sobre a importância da
realização das atividades curriculares.

10. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA
PEDAGÓGICA

10.1. GESTÃO PEDAGÓGICA
Objetivo
 Promover uma educação de
qualidade
que
vise à
construção da identidade da
comunidade
escolar,
oferecendo uma educação
igualitária,
democrática,
libertadora,
visando
à
construção
do
homem
crítico, ativo, participante,
capaz
de
construir
e
transformar sua
própria
história,
no
exercício
consciente da sua cidadania.
 Identificar
questões
individuais das crianças, nas
dificuldades
de
aprendizagens,
conflitos
internos
envolvendo
a
família, incluindo a falta de
afeto para a criança e a
violência.
 Promover
um
ambiente
seguro
segundo
as
orientações de combate ao
Covid-19.

Metas
 Criar possibilidades
para
que
os
educadores
tenham condições
de
construir
conhecimentos de
maneira
crítica,
respeitando-os
como sujeitos biopisco
sóciohistórico-culturais.
 Garantir o acesso e
a permanência do
aluno na escola,
oferecendo
uma
educação
de
qualidade.
 Trabalhar aspecto
psicossocial,
emocional;
comportamental,
aprendizagem,
e
outros casos de
acordo
com
a
necessidade.

Ações
 Promover
momentos
de
planejamento
durante o ano
para obter maior
entrosamento e
comprometimento
com o ensino.
 Promover
encontros
com
diversos
professores que
se disponibilizem
a
ministrar
palestras
para
alunos e demais
colaboradores.
 Promover
a
integração
da
criança
no
ambiente escolar,
de
forma
agradável
e
significativa.

Indicadores
 Realizar a auto
avaliação
de
forma
participativa,
utilizando como
instrumento, os
Indicadores da
Qualidade
na
Educação
infantil,
considerando os
pontos de vista
da direção, das
professoras, das
famílias e das
entidades locais
interessadas.

Responsável

Cronograma

 Equipe
Pedagógica

Anualmente;
Atendimento
aos alunos.

 Responsável
do Aluno

 Atendimento
individual;
observação em
sala e estudo de
caso.

 No ensino remoto
promover
reuniões
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bimestrais
via
meet
para
conhecer
a
realidade
e
orientar
os
responsáveis;
 Entregar
materiais
pedagógicos para
realização
das
atividades;
 Gravar
aulas;

vídeos

 Manter projetos e
ações didáticas
na Plataforma;
 Atividades
impressas;
 Adaptar
o
ambiente escolar
segundo
as
normas
de
prevenção
ao
Covid-19.

10.2. GESTÃO PARTICIPATIVA

Objetivos
 Tomar decisões visando
um consenso para uma
organização.
 Promover pesquisas de
satisfação
com
a
comunidade;
 Promover debates de
discursões sobre
o
andamento
da
instituição
com
colaboradores

Metas
 Envolver toda
a família e
equipe
no
processo
educacional
visando
melhorias;
 Desenvolver
atividades
acessíveis
garantindo a
participação
coletiva,
escola, aluno
e família.

Ações
 Reuniões
e
encontros
com a família
e
colaboradores
Via meet ou
pre
–
agendadas;
 Reunião
semestral
com
agendamento
de
horários
com
as
famílias
mantendo os
protocolos de
segurança.

Indicadores
Realizar
questionários
e
debates avaliativos.

Responsáveis
Equipe pedagógica e
comunidade escolar.

Cronograma
Anual ou quando
houver necessidade.
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10.3. GESTÃO DE PESSOAS
Objetivos

Metas

Ações

Indicadores

 Criar ações que viabilizem
a formação do grupo para
qualificação continuada
dos colaboradores;

 Dar atenção
individual
e
coletiva
a
todos
envolvidos no
processo
ensino
–
aprendizagem

 Estudos e debates
sobre o Currículo
em Movimento;

A avaliação será realizada
através de observações e
registros de desempenho e
participações;

 Coordenar e
subsidiar
a
elaboração
dos
diagnósticos
da realidade
escolar;

 Trabalhar para a
preservação
do
clima
organizacional;

 Favorecer a construção
de
um
ambiente
democrático
e
participativo, aonde se
incentive a produção do
conhecimento por parte
da comunidade escolar,
promovendo mudanças
atitudinais,
procedimentais
e
conceituais
nos
indivíduos.
 Promover
significativas
mudanças, trabalhar com
formação e informação
dos docentes.

 Contribuir para
a
formação
continuada
dos
colaboradores;

 Proporcionar
palestras e fóruns
de
educação
infantil;

Responsáveis

Equipe
pedagógica

Cronograma

Durante todo o
ano.

 Valorizar
e
reconhecer
o
trabalho
dos
colaboradores;
 Encontros
agendados
sempre
que
necessário
virtualmente
de
coordenadores e
equipe pedagógica
para discursão dos
assuntos
pedagógicos;

10.4. GESTÃO FINANCEIRA
Objetivos

Metas

Ações

Administrar os recursos
financeiros oriundos dos
convênios firmados da
SEEDF.

Pagar todas as
despesas das
metas
estabelecidas no
termo aditivo

Elaboração de
prestação de contas
de acordo com a
legislação específica

Avaliações

Responsáveis

Processual e
contínua

Supervisor
Administrativo

Cronograma
Longo prazo

10.5. GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivos

Metas

Ações

 Administrar
e
supervisionar
o
trabalho realizado na
Instituição;

Proporcionar um
ambiente
educacional de
qualidade;

Elaborar ações com
transparência
e
responsabilidade

Indicadores
Pesquisas
satisfação
institucionais;

Responsáveis
de
e

Diretor Pedagógico

Cronograma
Durante o ano letivo
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 Administrar, planejar,
coordenar e avaliar as
atividades didático –
pedagógicas
e
administrativas
da
escola.

11. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
11.1. AVALIAÇÃO COLETIVA
Incentivar o conhecimento e a interação da comunidade escolar com o
Projeto Político Pedagógico da escola com referências na rotina escolar.
Proporcionar momentos nas reuniões de Pais e Mestres para tratar do feedback
do Projeto Político Pedagógico além de questionários relacionados as ações
existentes no PPP. No ensino remoto utilizamos de questionários via meet para
construção do PPP
.
11.2.

PERIODICIDADE

A avaliação será realizada na necessidade de sistematizar todas as
etapas do processo pedagógico, através de instrumentos, utilizados pela direção
da escola para acompanhar, observar, intervir e avaliar o trabalho realizado.
Será aplicado relatórios anuais abordando os pontos positivos e negativos das
ações da instituição.

11.3. PROCEDIMENTOS E REGISTROS

No ensino remoto o processo decorre durante o ano letivo, por meio de
diálogos e relatos que as famílias passam para a equipe pedagógica, relatórios,
atividades planejadas, reuniões com os educadores, mediante a observação da
mudança no desenvolvimento de ensino e aprendizagem, via aplicativos de
mensagens, via telefone entre outros.
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12. PROJETOS ESPECÍFICOS
O CEPI Canela de Ema trabalha com projetos embasados nas leis
vigentes, no Currículo em Movimento da Educação Infantil, BNCC entre outros.
Durante o período de ensino remoto a Instituição adaptou as atividades dos
projetos para alcançar seus objetivos utilizando vídeos explicativos, livros digitais
com a temática dos projetos, músicas, aulas ao vivo e atividades com materiais
recicláveis.


Projeto Ecologia trabalhamos o incentivo ao cultivo de plantas e
respeito aos animais com músicas.



Projeto Alimentação Saudável realizamos a cozinha experimental
com aulas explicativas das receitas saudáveis, dicas de
alimentação pelos aplicativos de mensagens.



Projeto Valores para Vida utilizamos dinâmicas para serem
realizadas com os familiares.



Projeto Leitor em Formação continuamos com o incentivo à leitura
enviando livros digitais nos aplicativos de mensagens e postando
na Plataforma da SEEDF,



Projeto Leitura e Releitura de Obras de Artes foi trabalhado com
diversos materiais e texturas nas atividades artísticas, sendo que o
material era de fácil acesso as famílias e materiais específicos
eram entregues nas datas agendadas.



Projeto Kit higiene abordamos os protocolos de segurança no
combate ao Covid-19, já preparando para o acolhimento
presencial.



Projeto Escola e Família e do Brincar planejamos atividades
lúdicas, brincadeiras dirigidas resgate de brincadeiras antigas entre
outras.

12.1. PROJETO ADAPTAÇÃO/ ACOLHIMENTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

Justificativa:
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Os primeiros dias na escola geram expectativas, ansiedade, insegurança,
angústias, medos e dúvidas em pais, crianças, professores e funcionários.
Considerando esse momento muito importante é fundamental desenvolver um
trabalho que facilite a transição do ambiente familiar ao escolar, pensando e
planejando atividades que garantam uma inserção gradativa, envolvendo todos
em um ambiente afetivo e acolhedor. Ressalta-se que é um momento delicado
que necessita da parceria da família com a escola.

Objetivo Geral:
Promover uma boa adaptação e momentos de acolhimento.

Objetivos Específicos:

1. Proporcionar um ambiente agradável e acolhedor, visando o bem-estar
da criança;
2.Desenvolver atividades que permitam que às crianças e pais
professores, monitores e outros colaboradores interajam entre si;
3.Familiarizar a criança ao espaço escolar e sua rotina;
4.Oferecer aos pais sugestões, dicas e ideias que facilitem este momento
de separação e conquista;
5.Aumentar gradativamente a permanência das crianças que necessitem
de uma atenção maior durante o processo de acolhimento;
6.Respeitar o tempo da criança e avaliar gradativamente sua permanência
na escola até atingir o tempo total de atendimento;
7.Propiciar um ambiente seguro para que a criança possa manifestar suas
emoções e necessidades;
8.Estabelecer uma comunicação entre pais e membros da escola;
informando o desenvolvimento da criança.
Conteúdos Conceituais
1.Conhecer o espaço físico e a rotina da escola;
2. Construção da própria imagem e da identidade;
3. Valorização positiva da própria identidade;
4. Elaboração oral e coletiva de regras de convivência.
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Conteúdos procedimentais
1. Adaptação aos ritmos e às rotinas da vida da escola;
2. Reconhecer as pessoas e suas funções na escola;
3. Situar-se e orientar-se nos espaços físicos da escola;
4. Reconhecimento dos espaços que são de seu uso;
5. Manifestação das próprias necessidades, vivências, emoções e
sentimentos;
6. Aceitação da separação;
7. Hábitos de autonomia com seus pertences

Conteúdos Atitudinais

1. Enfrentar e superar as dificuldades do processo de adaptação;
2. Adaptação aos ritmos e às rotinas da vida escolar;
3. Participação na vida da escola;
4. Interesse pela relação afetiva com a educadora e com os
companheiros;
5. Confiança e segurança progressiva nas suas próprias possibilidades;
6. Interesse para vencer as dificuldades da transição do ambiente familiar
para o escolar;
7.Aceitar a separação da família como um processo natural e necessário;
Campos de Experiências
 Escuta, fala, pensamento, imaginação:


Conversas, relatos de vivências, narração;



Nomear a professora, funcionários e colegas;



Conhecer a escrita do nome através de crachá e lista de nomes;



Pseudoleitura das regras de convivência.

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações


Orientação Espacial;



Percurso de trajeto, localização;
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Contagem oral;



Jogos matemáticos;



Leitura de calendário;



Profissões (apresentação de funcionários e suas funções);



Observação dos diferentes ambientes do espaço escolar.

 Traços, sons, cores e formas


Pintura livre (interferência);



Modelagem;



Recorte e colagem;



Fantoches, vídeos, slides;



Corpo gestos e movimentos;



Roda cantada;



Ginástica;



Dança;



Jogos simbólicos;



Esquema corporal;



Diferentes tipos de sons e músicas diversas.

Desenvolvimento

1ª Etapa: Pedir fotos em que a criança apareça com familiares e animais de
estimação. Solicitar também os objetos de apego de cada um. Tudo deverá ser
devidamente identificado como o nome da criança e ficará na creche para
permitir que os pequenos usem o material sempre que sentirem necessidade.

2ª Etapa: Aproveitar os momentos de permanência dos pais na creche para
colher informações sobre a rotina caseira. Exemplo: dicas de acalanto, banho,
etc.
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3ª Etapa: Confeccionar uma caixa que ficará conhecida por conter pertences
trazidos de casa. Sempre que surgir um objeto novo, as crianças serão reunidas
para que este seja apresentado. As crianças serão estimuladas a
manipular/explorar o novo objeto, introduzindo a ideia de que os pertences
podem ser emprestados. Com o tempo, as fotos também poderão ser
socializadas de maneira a descrever os integrantes de cada família e estimular
que cada criança reconheça a sua. Observar as reações e registrá-las por meio
de fotos.

4ª Etapa: Fixar as fotos trazidas pelas famílias no chão do espaço em que as
crianças permanecem a maior parte do tempo. As fotos deverão ser protegidas
com contact que preserva as imagens e facilita a limpeza do local. Dessa forma,
ao engatinhar, as crianças terão acesso ao “mural de fotos” com imagens de
todo o grupo e poderão matar as saudades de seus familiares. Essa atividade
ainda contribuirá para o desenvolvimento da noção de identidade (ao
reconhecer-se nas fotos) e também da ideia de coletividade (ao reconhecer, da
mesma forma, seus colegas).
As crianças deverão ser reunidas diariamente para a apresentação dos
novos objetos. As fotos serão apresentadas às crianças, a princípio,
individualmente. Após a familiarização de todos com suas próprias fotos, a
intenção será a de socializar o acervo.

Materiais
Fotos da criança com a família, com animais de estimação, objetos de
apego (brinquedos, “paninhos”, peças de roupas, etc.), contact, color-set,
máquina fotográfica, caixa de papelão.

Avaliação
Observação constante do comportamento dos pais e das crianças no
momento da despedida e principalmente no decorrer do dia. Durante a
observação das fotos, atentar-se a manifestações de saudades como choro ou
sorrisos. Anotar as reações no decorrer do período de adaptação, atentando-se
às evoluções.
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12.2. PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Justificativa:

É papel da escola, desempenhar a formação de valores, hábitos e estilos
de vida, entre eles o da alimentação. A promoção de uma alimentação saudável
no espaço escolar pressupõe a integração de pontos fundamentais como:
1.Ações de estímulo a adoção de hábitos alimentares saudáveis, pó meio
de atividade educativas que informem e motivem escolhas individuais;
2.Apoio à adoção de práticas saudáveis por meio da oferta de uma
alimentação nutricionalmente equilibrada no ambiente escolar.
Neste contexto, implantar uma campanha educacional sobre o alimento
saudável é um importante instrumento de conscientização.
Assim, consciente de que o tema se insere ou, deve ser inserido, na
prática pedagógica, observando a crescente curiosidade dos alunos a respeito
dos alimentos e a valorização crescente em nosso país pela cultura “Fast-food”,
é que se faz necessário esse projeto.

Objetivo Geral:


Promover o consumo de alimentos saudáveis e a consciência de
sua

para a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e

educativa.

Objetivos Específicos:


Conscientizar os alunos sobre a importância e os motivos pelos
quais nos alimentos;



Estimular à alimentação a ingestão de frutas, legumes e verduras
e outros com a participação da família;



Identificar cores, textura e os diferentes sabores dos alimentos;
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Pesquisar e registrar sobre a alimentação da família;



Refletir sobre as suas ações diárias em relação a sua saúde, o que
engloba cuidado e preservação com o meio ambiente e com a
higiene;



Estimular a criatividade, a atenção e a imaginação;



Trabalhar a coordenação motora;



Proporcionar meios para que a criança possa conhecer todos os
tipos de alimentos saudáveis;



Desenvolver o raciocínio lógico-matemático através do tema
abordado;



Hábitos alimentar da cidade e do campo;



Identificar as diferentes tonalidades e cores dos alimentos;



Hábitos de higiene pessoal e com os alimentos;

Desenvolvimento/Atividades


Trabalhar com recorte de frutas, verduras e legumes e pedir
que os alunos construam um prato que represente uma
alimentação saudável;



Identificação de frutas, verduras e legumes através do olfato
e tato, utilizando a caixa surpresa;



Conversas sobre as preferências através da degustação;



Conversa com uma nutricionista;



Atividades com figuras;



Cozinha Experimental e elaboração de receitas;



Exposição de trabalhos;



Atividades Lúdicas;



Visitar a horta doméstica;



Analise do cardápio da escola e fazer um prato para
degustação;



Eleger um alimento para confecção da horta;



Etiqueta Social: Comer de boca fechada, muito obrigada, por
favor;
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Fazer compras de frutas;



Fantoches;



Dominó das frutas e verduras;



Brincadeiras e desafios.

Culminância:
Preparação e degustação de receitas saudáveis.

Avaliação
De acordo com o planejamento remoto foi solicitado que a
criança/família preparasse uma receita para degustação postando fotos ou
vídeos do preparo da receita.
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12.3 PROJETO SEXTA CULTURAL
Justificativa:

Baseado no pressuposto de que a família, a escola e a sociedade
como um todo são responsáveis pela infância e realizam ações que se
complementam.

Em momento algum, uma substitui a outra, pois são de

grande importância para a Educação Infantil.

Optamo-nos por realizar um

projeto que valorizamos a cultura e diversidade de nosso rico país.

Objetivo Geral:

Apresentar de forma lúdica os Campos de Experiência trabalhados em
sala de aula conforme o cronograma pedagógico da Instituição com intuito de
promover encontros com as famílias e a comunidade escolar.

Objetivos Específicos:


Apresentar de forma lúdica as atividades realizadas pelas
educadoras;



Incentivar os alunos a dramatizar e a fazer encenações dos
campos de experiências trabalhados;



Conhecer a família e envolvê-la no processo de ensino e
aprendizagem das crianças;



Propiciar momentos de maior integração entre a escola e a
comunidade;



Trabalhar a autoestima dos educandos.

Desenvolvimento/Atividades


Músicas;



Oficinas;



Atividades com jornais e revistas;
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Dramatização; Jogo da memória;



Exposição de trabalhos;



Atividades lúdicas;



Brincadeiras

Avaliação

Por meio da proposta de atividades a serem realizadas de forma
remota para as crianças.

12.4. PROJETO LEITOR EM FORMAÇÃO
Justificativa

As histórias nos encantam, ouvi-las é uma maneira agradável de
viajarmos no universo literário, ampliando nossos conhecimentos e abrindo
novos horizontes para vivências diárias.
O Projeto Leitor em Formação é desenvolvido durante todo o ano
letivo, com as crianças de todas as idades, em variadas atividades. Além dos
livros trazidos no início do ano, os alunos têm em sala uma minibiblioteca, o
“Centro de Leitura”, no qual podem se deliciar com vários livros de boa qualidade,
todos os dias têm a “Hora do Conto” e às sextas-feiras levam para um livro para
ser “curtido” com os pais.
Este projeto visa sobretudo estimular o hábito da leitura, a
reconhecendo como fonte de prazer, entretenimento e informação. As atividades
deste também aguçam a curiosidade, imaginação, criatividade e atenção,
ampliam o vocabulário e geram situações prazerosas.
Neste

encontro

fascinante

criança-literatura,

propiciamos

momentos para que elas entrem em contato com os diversos tipos de leitura e
autores, levando-as a criarem ou recriarem livros, ampliando, transformando e
enriquecendo sua própria experiência de vida.
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O ápice mágico desse trabalho é demonstrado na Festa da Família,
onde são expostos os livros construídos durante o desenvolvimento desse
projeto.

Objetivo geral:


Promover o acesso e o hábito da leitura de forma prazerosa para a
comunidade escolar.

Objetivos específicos:


Demonstrar a importância do hábito de leitura;



Estimular o habito da leitura;



Incentivar as famílias o cuidado com os livros;



Estimular a oralidade e a criatividade de cada criança;



Desenvolver o gosto pela leitura da família e da criança;



Identificar o sonho de cada criança;



Reconhecer os personagens da história;



Mostrar o mundo da Fantasia e do Faz de Conta;



Proporcionar momentos que estimulem o raciocínio;



Adquirir independência;



Enriquecer o vocabulário.

Metodologia:

O projeto será desenvolvido com atividades de leituras de histórias,
pesquisas, dramatizações, conversas formais e informais e com construção do
seu próprio livro.

Avaliação:

Por meio de atividades realizadas pelas crianças de acordo com as
orientações da equipe pedagógica.
53

12.5.. PROJETO LEITURA E RELEITURA DE OBRAS DE ARTE
Justificativa

O presente trabalho vem nos mostrar a importância que a releitura de obra
de arte tem na vida da criança. E o papel do educador sendo o mediador neste
processo. Quando a criança entra em contato com a arte a criança pode
expressar seus sentimentos, medos e frustrações. A criança na educação infantil
precisa ser estimulada e ter o contato com o mundo das obras de arte
conhecendo e adquirindo uma sensibilidade e capacidade de lidar com formas,
cores, imagens, gestos, fala e sons e outras expressões. Na releitura isso é
possível, conhecer obras de arte em profundidade e, ao mesmo tempo, usar ao
máximo a criatividade ao tentar recriá-las. Valorizando as produções infantis é
valorizar o ser humano que aprende a interpretar e observar tudo ao seu redor.
E esse contato com a obra se dá pela mediação de um educador. É importante
que o educador apresente obras de arte de diferentes artistas e a técnica
utilizada, a época em que viveu, detalhes de sua biografia, artistas que admirou,
outros artistas de seu tempo. A arte transforma e possibilita novos caminhos na
vida da criança. O principal objetivo é aproximar a arte do universo infantil.

Objetivo Geral:


Aproximar a arte do universo infantil;

Objetivos específicos:


Conhecer o mundo das obras de artes;



Conhecer diferentes artistas;



Expressar seus sentimentos, medos e frustrações;



Descobrir suas habilidades;



Proporcionar à criança o contato com diferentes técnicas artísticas;



Expressar seus sentimentos, medos e frustrações;
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Descobrir suas habilidades;



Conhecer o mundo das obras de artes.

A Educação Infantil deve proporcionar à criança o contato com
diferentes técnicas artísticas tais como: pintura, colagem, desenho, modelagem,
sucatas/construções com materiais diversos, pois assim estará dando o suporte
necessário para que a criança possa produzir o seu fazer artístico. Neste
contexto, a Escola precisa possibilitar o contato das crianças com vários tipos de
materiais como: tintas, diferentes tipos de cola, papéis de diferentes cores e
texturas e muitos outros materiais que possam ser manipulados e utilizados nas
produções artísticas. Porém, nem sempre isto acontece nas escolas, pois há um
consenso entre muitos professores que a arte ainda não é ensinada e aprendida
de uma maneira suficiente pelas crianças. Os próprios PCNs mostram o
problema:
Recorte e colagem
O que é leitura?
Leitura: é decifrar, interpreta o sentido do que está escrito, desenhado ou
expresso de alguma forma.
Releitura: é decifrar, interpreta uma expressão gráfica, tendo a como base para
produzir um novo trabalho usando seus elementos como fonte de inspiração.
Uma releitura não é uma cópia, ao contrário, é uma produção pessoal que
considerou observações, vivencias, interpretações, análises e produziu um
trabalho novo e distinto.
Sugestões de Atividades:


Para um primeiro contato com o artista, dispor as lâminas no
chão e contar uma história, utilizando as imagens expostas.
(Usar uma toalha para dispor as lâminas no chão,
ressaltando a necessidade de cuidar do material);



Falar sobre o artista, apontado um pouco de sua vida e
como tarefa de casa, solicitar que tragam informações sobre
o mesmo. Após a análise, o material poderá ser reunido e
encadernado e assim fazer parte do Centro de Leitura;
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Com as informações trazidas, construir um texto coletivo
para ser ilustrado e exposto em sala. Esta pode ser uma
página de seu portfólio;



Procure contextualizar seu trabalho aproveitando suportes atuais
para compreender a obra do artista em questão;



Para iniciar o trabalho de releitura, é preciso observar
atentamente detalhas da obra do artista;



Usando as lâminas faças um bingo, solicitando que sejam
encontradas as cores pedidas;



Distribua papel camurça para um desenho livre com a cor que
predomina lâmina que o aluno escolheu;



Utilize tintas gauche e rolinho para pintar papel branco com a cor
que predomina na obra do artista.

12.6. PROJETO ECOLOGIA
Justificativa:

Se hoje nos deparamos com a situação caótica de falta de água, poluição
sonora, do ar, dos rios e mares, excesso de lixo, destruição das florestas,
extinção de animais é porque as gerações estão sempre a reproduzir o passado.
Todo isso é fruto, de atos e atitudes nossos antepassados, seguindo a cultura
de cada povo e local.
Estes problemas afetam a todos, afetam o futuro do planeta, a existência
da vida na Terra. Cônscios da realidade e responsáveis que somos pela
educação, cabe-nos o dever de ensinar às crianças pequenas o cuidado e a
importância do meio ambiente para a preservação da vida, visto que estes
continuarão a reproduzir nossas ações.
A educação ambiental é um processo longo e contínuo e mudar isso não
é fácil. Devemos primeiro mudar nossos hábitos e atitudes, e esta mudança de
ser intrínseca, espontânea e pode ser ensinada.
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Muitas situações estão distantes fisicamente, mas influenciam na
manutenção dos seres vivos. Por isso, a importância dos pequenos atos. A
educação ambiental é muito mais que conscientizar sobre o lixo, a reciclagem e
datas comemorativas. É trabalhar situações que possibilitem a comunidade
escolar pensar propostas de intervenção na realidade que a cerca.
O projeto se faz necessário para colocar em prática no dia a dia, por meio
de pequenas ações, que acreditamos, darão início às grandes transformações
que devem ser assumidas por todos neste século XXI.

Objetivo Geral:

Desenvolver com as crianças ações e posturas responsáveis diante de
problemas ambientais, como desperdício de água e poluição, sensibilizando-os
sobre a importância da preservação do Meio Ambiente, identificando as
situações que causam danos à ecologia como: poluição, desmatamento,
queimadas, extinção de animais e incentivando assim o amor pela conservação
da natureza.

Objetivos Específicos:


Perceber os cuidados necessários à preservação da vida e
do ambiente;



Demonstrar que a reciclagem pode trazer inúmeros
benefícios;



Desenvolver o respeito para com a natureza e para consigo
mesmo;



Conhecer diversas formas de vida existentes no meio
ambiente: fauna, flora, vida marinha;



Conhecer as partes de uma planta;



Conhecer os tipos de animais;



Desenvolver a linguagem oral;



Levar a criança a valorizar o meio ambiente e identificar-se
como parte integrante e agente de promoção do
desenvolvimento sustentável;
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Observar o desenvolvimento de uma planta (hortaliça);



Valorizar o meio ambiente;



Explorar o espaço externo da Instituição participando dos
cuidados com a horta e o desenvolvimento das plantas.

Conteúdos:


Meio Ambiente;



Planta e suas partes;



Animais terrestres, aquáticos e aéreos;



Seres vivos e não vivos;

Metodologia:


Conversa informal sobre meio ambiente, vegetação-plantas, tipos de
animais, animais em extinção, animais marinhos e aquáticos, poluição
ambiental, coleta de lixo, reciclagem;



Passeio pela comunidade e visita ao espaço verde interno e externo da
escola;



Uso de fichas ilustradas relativas ao tema para criar textos, resolver
situações problema;



Confecção de livros sobre temas como – coleta seletiva de lixo, animais
em extinção, animais marinhos, etc.;



Murais – meio ambiente, plantas e suas partes, animais terrestres aquáticos – aéreos, marinhos;



Jogos – dominó, quebra-cabeça;



Assistir ao filme: Um plano para salvar o planeta da turma da Mônica;



Levantar possíveis problemas ambientais vividos pela comunidade (lixos
jogados pelas ruas, desperdício de água, queimadas, etc.) e pensar junto
com as crianças formas de resolver os problemas;



Desenvolver atividades e solicitar que os alunos façam desenhos sobre o
podemos fazer no dia a dia para salvar nosso planeta;



Jogo da memória (animal e nome ou animal e primeira letra);
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Construção coletiva mural ecológico utilizando frases, objetos e desenhos
sobre o meio ambiente;



Confecção de um alfabeto da natureza;



Utilização de músicas relacionadas ao tema para apreciar ritmo,
dramatizar, interpretar por meio de desenho, pintura e colagem: Cinco
Patinhos, Minhoca, Amigo Planeta, Herdeiros do Futuro, Enquanto Seu
Lobo não vem, Não atire o pau no gato, etc.;



Pedir para as crianças plantarem em casa a semente de uma hortaliça, e
orientá-los a se responsabilizar por cuidar da mesma, fotografando e
expondo cada etapa para aprimorar o aprendizado;



Fazer o planejamento antecipado sobre o plantio, questionando sobre o
que sabem e o que desejariam descobrir;



Tratar sempre sobre reciclagem, a sua importância; os 3 Rs (reduzir,
reciclar e reaproveitar); cuidado e carinho com os seres vivos:



Discutir sobre a ideia da seleção do lixo e o reaproveitamento de
embalagens;



Construir um brinquedo com sucata encontrada em casa como: bilboquê,
o vai e vem, o pião, pé de lata, etc.;



Mostrar fotos coloridas, para observarem a natureza preservada e
natureza poluída;



Utilizar as lixeiras, explicar o porquê das cores diferenciadas, orientá-los
que de acordo com as normas mundiais da coleta seletiva de lixo, procede
assim:



Coletor amarelo – metal;



Coletor azul – papel;



Coletor vermelho-plástico;



Coletor verde – vidro;



Coletor marrom – material orgânico;



Produção de vídeos com exposição de relatos feitos pelos alunos sobre a
importância de preservar e conservar o meio ambiente;



Após a conversa enviar um bilhete solicitando aos pais que procurem em
casa com os seus filhos: caixas, tampinhas, garrafas de plástico, caixas
de ovos etc. Colocar toda a sucata em um espaço visível e discutir com
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foi o processo de recolher a sucata, quem ajudou etc. Valorizar o
envolvimento dos pais e dos alunos também;


Fazer com as crianças a classificação dos materiais e colocar nas lixeiras
corretas;



Fazer recorte em jornais e revista de embalagens retornáveis e colar no
mural;



Manuseio de livros de história;



Fazer um caixa com brinquedos diferenciados, tampas diversas, cones
para empilhar;



Interpretações oral e por meio de desenhos dos textos lidos e ouvidos;



Exploração de músicas, para dançar, movimentar-se, dormir;



Pinturas, ensaios de dobraduras, rasgadura de papéis, recortes e
colagens;



Confecção de livros coletivos e painéis;



Leitura de parlendas; contos; poemas; rimas;



Explorar o espaço verde nas proximidades da casa;



Colocar a criança em contato com objetos diversos, para que possa
manifestar sua curiosidade e interesse;



Colagem utilizando materiais encontrados no chão;



Ginástica historiada. Sugestão A sementinha de Betto Hermann;



Confecção de fantoches utilizando caixas de leite;



Desenvolvimento progressivo de hábitos de higiene pessoal (escovar os
dentes, lavar as mãos, tomar banho e lavar o rosto) e social (quanto a
jogar o lixo na lixeira e preservar o ambiente).

Materiais

Vídeo: Um plano para salvar o planeta da turma da Mônica, giz de cera, tinta
guache, tesoura, cola, lápis de cor, papeis diferenciados, pincel, brinquedos
diversos, fotos imagens, revista, folhas de vegetais (secas e verdes), Tnt, garrafa
pet; livros de história, folhas de árvore, retalhos de e.v.a, papel, de tecido, folha
de A4, caixas de papelão, jornais velhos, embalagens de plástico vazias, latas
vazias, barbante, etc.
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Livros de literatura relacionadas ao tema:
A casa do bode e da onça – Ângela Lago, O bicho! Jean-Claude R. Alphen,
O menino e o peixinho - Sonia Junqueira e Mariângela Haddad, Gino, Girino Milton Célio de Oliveira Filho Theo de Oliveira, Sapo Comilão -Stela Barbieri
e Fernando Vilela, Rua Jardim, 75 - Ana Terra, Para que serve o ar? Ana
Cláudia Ramos. Pingo-D’ água - Eliana Sant’Anna, Beijo de Bicho -Rosângela
Lima.

Avaliação:

Avaliação será contínua, através da observação diária das crianças no
desempenho de suas atividades e no relacionamento com a professora.
O projeto, também, será avaliado em virtude de seu desenvolvimento, das
atividades e material utilizado.

Culminância:

Construção de mural com as atividades das crianças e também

uma

exibição com os vídeos enviados pelas famílias, demonstrando as atividades que
foram desenvolvidas no decorrer do projeto em casa.

12.7. PROJETO TRANSIÇÃO
Justificativa

Quando essa transição implica na mudança de instituição educacional, é
preciso considerar que a passagem de uma institucional, é preciso considerar
que a passagem de uma instituição para outra pode ser uma oportunidade para
criança ampliar seu universo de relações sociais, se encontrar e conhecer
inúmeras experiências. Ou seja, são delicados momentos de separação de
ambientes cotidianos, mas também de construção de novas relações com outras
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crianças e outros adultos. É muito importante procurar trabalhar de maneira
preventiva, conversando com o s alunos em roda, visitando a instituição futura e
principalmente ter o apoio da família. Uma ideia é elaborar um documento de
orientação para os pais, contribuindo para que a transição ocorra da melhor
maneira possível.

Objetivo Geral:
Promover atividades de adaptação dos alunos para o prosseguimento
das etapas visando o bem-estar e garantindo avanços na aprendizagem.

Objetivos específicos:

Para os alunos: contribuir para que tenham uma transição suave em
relação a tempos, espaços, professores, materiais, novos agrupamentos e
avaliação;
Para professores: possibilitar um maior conhecimento sobre o aluno e
adequar as propostas de ensino as necessidades de aprendizagem da turma;
Para os pais: permitir a compreensão das mudanças que os filhos terão
no plano físico, afetivo e social e firmar uma parceria com a escola;
Para os funcionários: conhecer as demandas dos estudantes e definir
ações que favoreçam a ambientação dos mesmos.

Desenvolvimento:


Realizar rodas de conversas entre os alunos ressaltando a
importância do prosseguimento das etapas;



Promover encontros de professores do maternal I com
maternal II;



Participação das etapas em jogos e atividades entre os
maternais; incluindo conhecer as salas;



Promover reuniões com os pais ou responsáveis com a
equipe para esclarecer sobre o processo de transição;



Ao final do ano letivo realizar visitas as instituições de
prosseguimento.
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Avaliação:

Será realizada por meio de relatos das famílias, adaptação e
comportamento dos alunos nos primeiros dias de aula.

12.8. PROJETO ESCOLA E FAMÍLIA
Justificativa:

Desenvolver um trabalho coletivo dentro do ambiente escolar incluindo a
família no processo ensino-aprendizagem, como parceiros e colaboradores,
estimulando o crescimento do aluno, resgatando o fortalecimento da autoestima.

Objetivo Geral:

Promover a interação entre a escola, família e aluno contribuindo para o
desenvolvimento da criança com atividades pedagógicas diversas realizadas
com a participação da família.

Objetivos Específicos:


Identificar os componentes que formam uma família;



Trabalhar

o

respeito,

conscientização

da

união

e

compreensão entre os familiares;


Desenvolver o raciocínio a expressão e corporal, a
coordenação motora; percepção auditiva e a visual da
criança;



Trabalhar a artes visuais possibilitando que o aluno expresse
sentimentos e sensações, por meio de seus elementos:
linhas, formas, pontos etc.;



Pesquisar pintores do Brasil e do mundo;



Estimular a criatividade, a atenção e a imaginação;
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Conhecer a região da origem e seus antecedentes da sua
família;



Trabalhar as particularidades de cada família;



Promover a integração entre família e escola, estimulando o
rendimento e o comportamento escolar.

Desenvolvimento/Atividades


Atividades Artísticas;



Construções de murais com fotos e/ou desenhos dos
familiares;



Confeccionar porta retrato;



Construir a árvore genealógica;



Montagem de história;



Recorte e colagem;



Fantoches;



Músicas;



Pesquisa, artes;



Brincadeiras;



Rodinha: Cada aluno contar a história da sua família;



Exposição de trabalhos;



Atividades lúdicas;



Teatro.

Culminância

Festa da Família
Avaliação
Por meio de fotos, vídeos e atividades impressas feitas pelas
crianças e suas famílias de acordo com as orientações da equipe pedagógica.
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12.9. PROJETO TRABALHANDO VALORES PARA VIDA
Justificativa:

Devemos cultivar os valores no dia-a-dia dos nossos alunos, conscientizálos da importância e da necessidade em preservar valores como respeito ao
próximo, amor, amizade, gratidão, cooperação, colaboração, entre outros. É
fundamental perceberem a importância das palavras mágicas, por favor,
obrigado, desculpas. Essas palavras são necessárias para uma boa convivência
em grupo.
Devem perceber que os valores estão presentes dentro e fora da sala de
aula, fazendo uso deles diariamente procurando não mentir, não discriminar,
cooperando com o próximo. Através da educação preventiva podemos atingir o
objetivo de formar cidadãos conscientes, mostrando-lhes qual o melhor caminho
a seguir.

Objetivo Geral:
Reconhecer a importância dos valores no dia a dia como processo
de formação de futuros cidadãos.

Objetivos específico:


Refletir sobre diferentes valores e as implicações práticas de
expressá-los para si mesmos, para a comunidade e para o
mundo;



Estimular a afetividade;



Respeitar e conviver com as diferenças;



Identificar vários tipos de diferenças entre os seres humanos;



Reconhecer as dificuldades enfrentadas pelas crianças
especiais;



Desenvolver a solidariedade;



Trabalhar os valores: Paz, Respeito, Amor, responsabilidade,
felicidade, Cooperação, Honestidade, Humildade, Tolerância,
Simplicidade; União.
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Desenvolvimento/Atividades:


Cantar: Introduzir canções que falem de amor, paz, otimismo
e de valores a serem resgatados que valorizem a vida e a
convivência harmoniosa entre as pessoas. Trabalhar com
músicas dedicado às crianças, pais e professores de
Educação Infantil;



Contar histórias: Metaforizar é atuar no inconsciente de forma
tranquila e programar conceitos que transmitam valores e
virtudes humanas;



Criar identidade através de personagens que resgatam
valores importantes para o desenvolvimento além de
desenvolver a imaginação e associação as vivencias das
crianças;



Dinâmicas de grupo: Estimular de forma adequada, o
desenvolvimento da confiança e da criatividade;



Promover integração do grupo de forma lúdica e divertida;



Estímulos senso-crítico;



Transmitir mensagens;



Desenvolver múltiplas competências e habilidades;



Teatros de fantoches- estimula a fantasia;



Pesquisa, artes;



Exposição de trabalhos;



Produção de textos coletivos;



Vídeo;



Desenhos em ofício;



Recorte e colagem;



Músicas;



Bonecos representando os valores;



Histórias.
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Culminância:

Devido a Pandemia do Novo Corona Vírus não será possível a visita ao
Centro de Ensino Especial.

Avaliação
Por meio do desenvolvimento de atividades orientadas pela

equipe

pedagógica.

12.10. AÇÃO PEDAGÓGICA – KIT LIMPEZA

Justificativa

Este projeto tem como finalidade desenvolver hábitos de higiene e
conduta dentro da rotina escolar. Promovendo ações de respeito e conservação
ao ambiente escolar.

Objetivo Geral: Contribuir para a formação de cidadãos responsáveis pelo
cuidado, conservação e higienização do ambiente que utiliza.

Objetivos Específicos:


Desenvolver hábitos de higiene e conservação;



Manter os materiais de uso coletivo e individual em condições de higiene
organização;



Desenvolver atitudes de responsabilidade e compromisso com os objetos
utilizados diariamente;

Metodologia:

O trabalho com o Kit de Limpeza consiste em uma ferramenta pedagógica
que será utilizado pelas crianças e terá a supervisão da família e orientação da
professora e da monitora para que surta o resultado pretendido.
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O referido Kit consta de um pote de sorvete vazio, 1 embalagem plástica
com água (borrifador) – que pode ser uma embalagem reaproveitada e uma
flanelinha.
O Kit será organizado pelas famílias e pelas as crianças, com explicação
sobre sua utilidade e a responsabilidade de todos em manter o ambiente limpo
e organizado.

12.11. PROJETO BRINCAR COMO DIREITO DOS BEBÊS E DAS CRIANÇAS
Justificativa

O projeto Brincar como Direito dos Bebês e das Crianças é um projeto
da SEEDF que visa proporciona o brincar às crianças para o desenvolvimento
de várias áreas cognitivas, dentre elas podemos citar a criatividade, imaginação,
desenvolvimento de sequência lógica, uma vez que a criança cria um roteiro,
uma história para ilustrar sua brincadeira, a aquisição de linguagem. A
coordenação motora fina e grossa também se desenvolve através das
brincadeiras. Dentro da importância do brincar também podemos acrescentar a
musicalização, que parte das brincadeiras de roda, onde se utiliza de ritmo e
sequência. Pode-se ainda afirmar que, o brincar na infância prepara as crianças
para o seu sucesso na escolarização e para a vida adulta.

Objetivos Gerais:
 Participar e interagir em brincadeiras de faz de conta, de modo a vivenciar
diferentes papéis sociais;
 Desenvolver capacidades importantes, tais como atenção, imitação,
memória, e a imaginação;
 Vivenciar e respeitar brincadeiras de diferentes culturas;
 Favorecer o desenvolvimento das variadas formas de expressão e
comunicação, permitindo que as crianças se expressem com liberdade;
 Permitir às crianças experimentar e explorar o mundo.
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Objetivos específicos:
 Proporcionar a construção de brinquedos com uso de sucata favorecendo
a criatividade, a imaginação e a conscientização;
 Conhecer e valorizar o brincar como uma prática que possibilita interação
e comunicação com outras pessoas, criando, recriando e interagindo;
 Acolher e oportunizar as crianças um espaço no qual elas possam,
através da brincadeira, aprender a lidar com a cooperação, a autonomia,
a empatia e os limites;
 Participar de circuitos que envolvam habilidades de locomoção: arrastar,
andar para frente, andar de costa;
 Participar de brincadeiras com objetos de diferentes tamanhos, formas
texturas e pesos (pneus, latas, caixas de papelão, copos plásticos,
bastões de madeira, bolas de meia, sacos de estopa, pedaços de
espuma, isopor, EVA etc.);
 Vivenciar brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e outras
possibilidades da cultura popular.
Desenvolvimento:
 Conversa informal sobre a importância do brincar na educação infantil;
 Confecção de brinquedos utilizando materiais alternativos diversos;
 A importância das ações pedagógicas para o desenvolvimento das
brincadeiras;
 Interação e participação da família como estímulo nas brincadeiras;
 Por meio das brincadeiras, desenhar sua brincadeira favorita;
 Passeio pela escola explorando o ambiente para aprimorar a noção
espacial, localizando cada espaço;
 Através do brincar, a criança tem a oportunidade de desenvolver a
curiosidade, autoconfiança e autonomia;
 Possibilitar uma vivência lúdica, criativa e estimular resgate de valores;
 Regate das brincadeiras antigas, fugindo das tecnologias atuais;
 Brincadeiras dirigidas como ação interventiva no desenvolvimento da
psicomotricidade;
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 Por meio do brincar as crianças podem elaborar as emoções e os
sentimentos que vivenciam com suas famílias, dentro de seus lares.

Avaliação:

A avaliação educacional que será a principal nesse projeto é a de
caráter formativo, no qual será feito por meio de observações e o registro do
educador através do olhar atento a cada criança, observando a individualidade,
o relacionamento, a coordenação motora, a lateralidade e interações
estabelecidas entre criança e criança. No final do projeto reunir todos os
profissionais envolvidos, para que assim seja revisto todos os benefícios do
projeto e o que pode ser melhorado para o próximo ano.

Bibliografia
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/brincar-na-educacaoinfantil
https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterAtividade?cod_oferecimentoatv=33673
Caderno Brincar
https://escolasantaursula.com.br/conteudo/projetos-pedagogicos/projetobrincadeira-de-crianca/
https://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=2554
Currículo em Movimento (Pág 73, 91 e 85)

12.12.PROJETO PLENARINHA
A Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB, por meio da Diretoria de
Educação Infantil - DIINF, informa-se que o tema eleito para este ano 2021
Plenarinha da Educação Infantil: musicalidade das infâncias - música de cá, de
lá e de todo o lugar.

Objetivo Geral: Apresentar a música em geral para o público da Educação
Infantil.
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Objetivos específicos:


Trabalhar corpo e gestos para a realização de sons;



Apresentar influencias musicais brasileiras.

Metodologia

1. Apresentação de várias músicas para as crianças do
cancioneiro popular, de compositores brasileiros tais como: (Chico Buarque,
Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monte, Tiago Iork, Ana Vilena, Adriana
Calcanhoto, Luiz Gonzaga, Elis Regina, Ana e Vitória, Palavra Cantada, Bia
Bedran, Baú da Camilinha, Pato Fu, Bloquinho, Gui Calegari, Banda
Trupicada, Grupo Rumo, Badulaque, Pequeno cidadão, Crianceiras, Fadas
Magrinhas, Éramos Três, Ossobanda, Banda Estralo.

2. Introduzir canções que falem de amor, paz, otimismo e de
valores a serem construídos, que valorizem a vida e a convivência
harmoniosa entre as pessoas;
3. Produzir sons, utilizando o próprio corpo (palmas, barulhos
com a boca, bater os pés em diferentes compassos, estalar a língua, estalar
os dedos, bater em caixas de papelão utilizando as mãos, colheres, pedaços
de madeira, bater um toquinho em outro;
4. Produzir instrumentos musicais com materiais recicláveis e
estimular a criança a acompanhar o ritmo das músicas.

Avaliação:

Participação dos alunos e familiares com postagem de fotos,
vídeos e desenhos sobre os assuntos trabalhados.
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PARECER Nº 9/2020 - CNE/CP, de 8 de junho de 2020. Reexame do Parecer
CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do Calendário Escolar e da
possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID19.
RECOMENDAÇÃO Nº 2/2020 – CEDF, de 11 de agosto de 2020. Dispõe sobre
o planejamento pedagógico e administrativo para a retomada das atividades
presenciais e continuidade das práticas pedagógicas remotas que se fizerem
necessárias, com o intuito de minimizar o impacto decorrente da Pandemia
COVID-19, em complementação à Recomendação Nº 1/2020- CEDF.
PARECER N° 102/2020-CEDF, de 10 de novembro de 2020. Dispensa, em
caráter excepcional, da obrigatoriedade do cumprimento da carga horária
mínima anual prevista no inciso II do art. 31 da Lei nº 9.394/1996, da Educação
Infantil; e dá outras providências.
ANO 2021
DECRETO nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre o teletrabalho,
em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública
direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, como medida
necessária à continuidade do funcionamento da administração pública distrital,
em virtude da pandemia da COVID-19 e dá outras providências.
DECRETO Nº 41.874, de 08 de março de 2021. Prorroga a vigência do Decreto
Nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, até o dia 22 de março de 2021, entre
outras providências.
Art. 2º Ficam suspensos até o dia 15 de março de 2021, no âmbito do
Distrito Federal, todas as atividades e estabelecimentos comerciais,
inclusive:
........................
III – atividades educacionais presenciais em todas as creches, escolas,
universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada;
NOTA INFORMATIVA Nº 4/2021 - SEE/SUPLAV/DINE. Apresenta orientações
para emissão dos documentos escolares durante o Ensino Remoto (Processo
SEI 00080-00043922/2021-56).
DECRETO n. º 41.882, de 08/03/2021. Declara estado de calamidade pública,
no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, em decorrência da pandemia
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causada pelo Novo Corona vírus SARS-CoV-2 (Classificação e Codificação
Brasileira de Desastres - COBRADE 1.5.1.1.0 - Doenças Infecciosas Virais) DODF N. º 45, de 09/03/2021.
Orientações à Rede Pública de Ensino para o Registro das Atividades
Pedagógicas Remotas e Presenciais – 2021.
Guia de Orientações de retorno as atividades presenciais nas Instituições
Educacionais Parceiras 1 IEPS que ofertam Educação Infantil;
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APENDICE
PESQUISA REALIZADA MARÇO DE 2021 NO CEPI CANELA DE EMA
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