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“Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando,
imaginariamente, tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis na
realidade”. (Vygotsky, p. 11)
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1 APRESENTAÇÃO
Este documento tem como objetivo apresentar as propostas de trabalho, a serem desenvolvidas
neste ano, cujo trabalho apoia-se na perspectiva de uma educação de qualidade, buscando promover
ações voltadas a uma prática pedagógica em concordância com o contexto atual de maneira a formar
cidadãos pensantes e conscientes do seu papel social, como também a parceria da escola com a
comunidade, tendo em vista que a participação desta última torna-se essencial no desenvolvimento do
cidadão que almejamos. A construção e revisão desta proposta pedagógica foi pensada na perspectiva
social da educação e no valor formativo da escola, compreendendo a importância do papel da educação
no desenvolvimento de cada criança, a fim de se efetivar a formação do aprendiz como processo de
transformação da realidade. Assim, a função dessa proposta pedagógica é delinear o horizonte da
caminhada estabelecendo referências que deve ser compreendido numa perspectiva dinâmica e de
constante reformulação, sendo as ações revistas sempre que se fizer necessário.
A elaboração da proposta da nossa Instituição aconteceu de forma coletiva, contando com a
participação de todos os segmentos da escola; equipe gestora, professores, equipe da cozinha, equipe
de monitoras, equipe da portaria, família e comunidade escolar. Buscamos levar em consideração os
interesses e necessidades das crianças que é nosso principal objetivo, sabendo que a identidade
pedagógica assumida pela Instituição, está em consonância com as políticas educacionais determinadas
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9394/96.
No início do ano letivo na semana pedagógica determinada no calendário escolar tivemos
momento de conversa e discussões remotamente com toda equipe da escola, com objetivo de estudar
aspectos dos planejamentos, com a finalidade de favorecer a motivação para o desenvolvimento dos
trabalhos de elaboração da proposta pedagógica e garantir a qualidade do processo educativo,
abrangendo os aspectos principais da realidade física e social da criança, respeitando o seu modo de
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pensar e aprender, suas necessidades e seus interesses e valorizando suas potencialidades intelectuais.
Todas as nossas metas e objetivos discutidos e estudados estão baseados no nosso Currículo em
Movimento da Educação Básica que norteia todo o trabalho pedagógico da escola.
Na primeira reunião do ano letivo com a comunidade escolar foi apresentada a proposta do ano
anterior e explicado a importância da mesma na escola, a relevância da participação de todos em sua
elaboração e revisão. Na ocasião os pais foram ouvidos acerca da organização institucional, foi
debatido com eles a escola que eles idealizam para os filhos sendo colhidas sugestões de projetos a
serem desenvolvidos em 2021.
A primeira reunião de pais do ano de 2021 foi realizada através da plataforma google meet,
cumprindo os protocolos do momento que estamos vivendo em função da Pandemia. Foi realizado
uma dinâmica com a comunidade escolar, para que se fizesse entender o trabalho que demos início de
forma remota por força da seguinte fundamentação legal: DECRETO nº 41.849, de 27 de fevereiro
de 2021 e DECRETO nº 41.874, de 08 de março de 2021. e a importância da colaboração de todos
para um bom trabalho em equipe, escola e comunidade - foi lida uma mensagem pela equipe Ipê
Amarelo: “De quem é a bola” onde foi falado da importância do trabalho em grupo e qual a
responsabilidade de cada um no processo de desenvolvimento da criança. É preciso conexão entre os
envolvidos no processo, todos devem estar interagidos para que o trabalho em conjunto seja favorável
a todos.

2 HISTÓRICO.
O Centro de Educação da Primeira Infância Ipê Amarelo tem como finalidade “o
desenvolvimento integral da criança de até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” (Art. 29 da LDB, após
redação dada pela Lei nº 12.796/2013). O desenvolvimento infantil, na perspectiva da integralidade,
evidencia a lndissociabilidade do educar e cuidar e do brincar e interagir no atendimento educativo às
crianças.

2.1 Constituição Histórica
O Centro de Educação da Primeira Infância Ipê Amarelo foi inaugurado no dia quatro de julho
de dois mil e quatorze, pelo Governador do Distrito Federal Agnelo Queiroz, O prédio é da Secretaria
de Educação, mas a gestão é terceirizada em parceria com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos,
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escolhidas por chamamento público. Em 2014 a instituição parceira que recebeu a gestão foi a
Sociedade do Amor em Ação, com parceria entre o GDF e a parceria foi possível a realização do
trabalho no CEPI. A estrutura física e o mobiliário para o funcionamento foi entregue pelo Governo
do Distrito Federal e à mantenedora ficou o encargo de contratação de funcionários e administração do
trabalho financeiro e pedagógico do local, atendendo a 136 crianças de 0 a 5 anos.
No segundo semestre de Dois Mil e Dezessete a unidade passou a ser administrado pela
Associação Beneficente Coração de Cristo (COCRIS), de direito privado, sem fins lucrativos, sediada
na Quadra 301 A/E lote 26 Recanto das Emas - DF. O prédio e mobiliário foi entregue no dia nove de
agosto de dois mil e dezessete a instituição COCRIS pela antiga instituição, com a presença do
representante da regional de ensino acompanhando o processo, com o atendimento a 136 crianças de
0 a 5 anos com creche e pré-escola.

2.2 Caracterização física
Para o funcionamento da instituição e o desenvolvimento das atividades a Escola dispõe de vários
recursos didático-pedagógicos e de pessoal composta por:
Descrição

Quant.

Sala de Direção

01

Secretaria Escolar

01

Coordenação Pedagógica/ sala dos professores

01

Salas adequadas para o desenvolvimento das atividades
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Espaço coberto para atividades lúdicas

01

Área gramada

01

Cozinha

01

Refeitório

01

Parquinho com brinquedos e areia

01

WC para criança (masculino e feminino)

02

WC para PNES

02

WC para funcionários e professores

02

Lavanderia

01

Almoxarifado pedagógico

01

Dispensa de alimentos perecíveis

01

Dispensa de alimentos não perecíveis

01

Videoteca

01

Sala de rede

01

10

Lactário

01

2.3 Espaços Pedagógicos
• Área de acolhida: Por força da seguinte fundamentação legal: DECRETO nº 41.849, de 27 de
fevereiro de 2021 e DECRETO nº 41.874, de 08 de março de 2021. As acolhidas são realizadas

diariamente com contação de histórias, teatros, músicas e conversa, através das seguintes
plataformas: google meet, you tube, whats app, facebook e instagram. Esses momentos são
planejados na coordenação pedagógica através do google meet.
• Área Interna: temos o pátio coberto com mesas e cadeiras para as refeições, anfiteatro e as
salas de atividades.

• Áreas externas: temos a entrada com escada e rampa de acesso, estacionamento e área verde.
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3 MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO
3.1 Missão:
Construir, organizar e valorizar, dentro da realidade infantil, o desenvolvimento físico,
intelectual e emocional da criança contemplando a participação da família nesse processo.

3.2 Objetivos Gerais:
Desenvolver práticas pedagógicas educacionais que favorecem os eixos norteadores da educação
infantil: Educar, o cuidar, o brincar e o interagir, favorecendo a aprendizagem que valorize a
diversidade, sustentabilidade e a construção da identidade e autonomia da criança por meio das
interações sociais.

3.3 Objetivos Específicos:
Promover situações de aprendizagem às crianças, a fim de expressar seus sentimentos e
percepção do mundo no processo de aprendizagem e desenvolvimento, por meio da constante
orientação do conhecimento. Buscando a instituição aprender sobre o desenvolvimento da criança, sua
forma de ver e sentir o mundo, criando oportunidades para que manifestem suas ideias, sua linguagem,
seus sentimentos, sua criatividade, suas reações, suas relações sociais e sua imaginação.
Oferecer condições pedagógicas de trabalho que valorizem a diversidade e sustentabilidade;
através de busca da criatividade como estratégia permanente da prática educativa oferecendo às
crianças um ambiente com espaços e materiais que propiciem desafios e diferentes manifestações
infantis, potencializando assim sua expressão por meio de diferentes linguagens, movimentos,
imaginação, criatividade, emoções, socialização, autonomia, conhecimento de mundo, pensamentos e
sentimentos.
Favorecer o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos cognitivo, afetivo, social,
perceptivo- motor, respeitando seus interesses, suas necessidades e cumprindo as funções de educar e
cuidar, brincar e interagir; atuando com uma boa interação, estabelecendo um trabalho conjunto com
outros profissionais de modo integrado e relacionar o ato de educar e ensinar de maneira responsável
de forma a reconhecer a criança como um ser inteiro. São características que o professor deve cultivar
de maneira ética, respeitando os demais profissionais, as crianças e as famílias.
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Promover a interação entre a família e creche por meio de atividades que propiciem a
participação dos pais para além das reuniões de pais, mas também no desenvolvimento de atividades
de interação com as crianças nos projetos trabalhados no decorrer do ano letivo;

3.4 Dados de Identificação da Instituição

COORDENAÇÃO

CEILÃNDIA

REGIONAL DE ENSINO
NOME:

CEPI IPÊ AMARELO

ENDEREÇO/CEP:

QNQ 05 LOTE A CEILÃNDIA NORTE –DF

NÚMERO INEP:

53016505

TELEFONE:

(61) 3374-9062

E-MAIL:

Iperamarelo5@gmail.com

DATA
INAUGURAÇÃO:

DE 04/07/2014

TURNO
ATENDIMENTO:

DE Integral

ENSINO OFERTADO:
MODALIDADE
ENSINO:

DE

DADOS PRESIDENTE:

Educação Infantil
Creche
Berçário I e II – 04 meses a 1
ano e 06 meses
Maternal I – 2 anos
Maternal II – 3 anos
Samuel Sousa Santos CPF: 037.501.371-70

Possibilitar às crianças o acesso a recursos materiais e humanos, que lhe estimulem o
desenvolvimento psicoafetivo, cognitivo, social e psicomotor por meio de atividades que trabalhe as
relações buscando a disponibilidade para brincar com as crianças, exercitar o olhar e a escuta infantil
e reconhecendo que a educação, é um ato de amor, de construção, de exploração de potencialidades,
de busca e de descoberta.
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4 ATOS DE REGULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL
O Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI Ipê Amarelo, telefone: 3374-5126, situada
QNQ 05 Área Especial P Norte – Ceilândia Norte, Distrito Federal, foi criado oficialmente em 04 de
julho de 2014, nível de ensino Educação Básica com a etapa proposta na escola de Educação Infantil
Integral.
O Centro de Educação da Primeira Infância Ipê Amarelo teve vigência com o Termo de
Colaboração 153/2017-SEE / DF, 09 de agosto de 2017, realizado entre entidade pública e privada sem
fins lucrativos, com vistas a descentralizar a execução de programa ou projeto, com duração definida.
Nessa modalidade um órgão ou entidade da administração pública repassa determinado montante
de recursos a uma organização privada sem fins lucrativos, que se compromete a realizar ações
constantes do Plano de Trabalho e, posteriormente, prestar contas da aplicação de tais recursos.
O Termo de Colaboração está disciplinado no art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
estabelece procedimentos e exigências. O Termo de Colaboração foi realizado com a Associação
Beneficente Coração de Cristo, sem fins lucrativos, com sede no mesmo endereço, registrada na junta
comercial de Brasília – DF, sob o número 15.240.878/0001-71.
A instituição atende crianças de 0 a 3 anos e 11 meses para o cumprimento das demandas
educacionais garantidas pela Constituição Federal (CF) de 1988 - é dever do Estado e é ofertada em
creches (de 0 a 3 anos) e pré-escolas (de 4 a 5 anos), em jornada de tempo integral ou parcial, não
noturno... - e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, alterada
pela Lei nº 12.796/2013, estabelece no art. 4° que o dever do Estado com educação escolar pública
será efetivado mediante a garantia de oferta obrigatória e gratuita de Educação Básica a partir dos 4
anos de idade, restando a creche, ainda, como uma opção da família.

5 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA ESCOLA
O CEPI Ipê Amarelo atende uma clientela de 174 crianças, com realidade socioeconômica
diversificada, de médio e baixo poder aquisitivo e os pais possuem formação bastante diversificada. A
escola é inclusiva, temos duas crianças com necessidade especial. Foi feito uma pesquisa para conhecer
melhor as características sociais, econômicas e culturais da comunidade escolar. Características
sociais, econômicas e culturais da comunidade.
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Foi realizada uma pesquisa com as famílias atendidas pela instituição por meio de questionário,
onde 120 famílias responderam. Foi constatado que em relação à quantidade de membros da família
que moram na mesma casa verificou-se que mais de 70% das famílias tem mais de 04 pessoas morando
na mesma residência e mais da metade das famílias atendidas pela instituição se beneficiam por
programas sociais e tem como parte da renda familiar.
Quanto à moradia mais de 50% hoje moram em casas alugadas ou cedida, somente 30% possuem
casa própria e 70% moram em zona urbana e 30% rural. Em relação à necessidade de medida protetiva
para conseguir a vaga para o estudante mais de 70% precisou recorrer, 60% das famílias tem pais
casados e morando juntos e 30% separados/divorciados. Em relação a proporcionar lazer a família
80% informou que levam os filhos pra passear, oferecendo lazer à família.
a) Quantos membros da sua família moram na mesma casa?
0% 4%
10%

1 MEMBRO

12%

26%
24%
24%

2 MEMBROS
3 MEMBROS
4 MEMBROS
5 MEMBROS
MAIS DE CINCO
BRANCO

b) Algum membro da família é beneficiado por Programas Sociais (Bolsa Família,
Benefício de Assistência Social, etc.)

10%
SIM
NÃO

32%
58%

BRANCO

c) A família reside em imóvel próprio ou alugado:

15

3%
8%
PROPRIO

31%

ALUGADO
INVASÃO/CEDIDA

BRANCO

58%

d) A família reside: Zona Urbana ou Zona Rural

18%
URBANA
9%

RURAL
BRANCO

73%

e) Precisou de medida protetiva pra conseguir a vaga na creche

23%

SIM
NÃO

7%
70%

BRANCO
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f) Costuma levar a família para passeios:

7%

7%
SIM
NÃO
BRANCO
86%

Foi feito também uma pesquisa com a comunidade em relação alguns pontos importantes dentro
da escola onde foi obtido resultado abaixo:
Mais participação dos pais na escola? Sim 90% Não 10%
Concorda com a forma de acolhimento e organização na chegada e saída das crianças na escola?
Sim 87% Não 13%
Concorda com os projetos sugeridos para 2019? Sim 100% Não 0%
Atendimento (direção, coordenação, professora)? Sim 100% Não 0%

6 FUNÇÃO SOCIAL
A função social do CEPI Ipê Amarelo consiste em promover o ensino de forma eficiente e eficaz
oportunizando a formação da criança, por meio de valores éticos e educacionais, a fim de que se alcance
um aprendizado significativo, incentivando cidadãos conscientes dos seus direitos, deveres e
responsabilidades sociais e construtores da sua própria história. A escola assumiu o compromisso junto
à família pela educação das crianças, buscando congregar os desejos e seus ideais para ajudar no
desenvolvimento integral dos mesmos.
A educação infantil primeira etapa da educação básica tem como finalidade o desenvolvimento integral
da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade.

Assim o processo de Ensino e Aprendizagem pode ocorrer por meio de um trabalho onde o
educar e cuidar, interagir e brincar esteja aliado ao compromisso com os Princípios Éticos da
Autonomia, Responsabilidade, Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum, procurando entrelaçar a
história do eu individual a do eu coletivo, onde a criança possa aprender a socializar-se, ser
independente, cooperativa e autônoma, tendo como eixo norteador a ludicidade. Dessa forma
17

sugerimos a utilização de diferentes formas de brincadeiras que contribuirão para inúmeras
aprendizagens e para ampliação de significados, promovendo a socialização, fortalecendo laços de
convívio harmonioso.
Nas palavras de Abramowiz (1995, p. 39): "A creche é um espaço de socialização de vivências
e interações". Neste espaço as interações traduzem-se por atividades diárias que as crianças realizam
com a companhia de outras crianças sob a orientação de um professor. A partir da compreensão de que
estas situações contribuem para o processo de aprendizagem e desenvolvimento infantil, é possível o
professor e demais profissionais da Educação Infantil redimensionar a sua prática pedagógica e
resignificar o papel da interação na educação infantil.
O Centro de Educação de Primeira Infância também tem como missão adotar como eixo
integrador as ações de Educar e Cuidar, Brincar e Interagir, pois entende-se que essas ações são
indissociáveis do cotidiano infantil, de acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica,
2014 p, 31.

7 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
A Educação Integral tem como princípios: integralidade, Inter setorização, transversalidade,
diálogo escola-comunidade, territorialidade, trabalho em rede e convivência escolar negociada, o que
possibilita a ampliação de oportunidades às crianças, consequentemente, o fortalecimento da
participação cidadã no processo de concretização de fundamentos, objetivos e procedimentos
propostos pelo Currículo de Educação Básica.
A adoção da concepção de Educação Integral se dá na visibilidade social a grupos e segmentos
sociais, cooperando para a mobilidade social e a garantia de direitos, contemplando as diversas
dimensões da formação humana, no comprometimento de diferentes fatores sociais com o direito de
aprender, reconhecendo os (as) estudantes como sujeitos de direitos e deveres e na busca da garantia
do acesso e da permanência dos (as) estudantes com sucesso.
Princípios epistemológicos (unicidade entre teoria e prática, interdisciplinaridade e
contextualização, flexibilização), dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios
orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. Para garantir
a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, devemos privilegiar
estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese explicação de conceitos
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voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio,
problematização, questionamento, dúvida.
A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes
disciplinas/componentes curriculares. A contextualização dá sentido social e político a conceitos
próprios dos conhecimentos e procedimentos didático pedagógicos, propiciando relação entre
dimensões do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar).
A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de produção
dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, para atender às
novas demandas de uma sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos.
A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, articuladas ao
projeto político-pedagógico da escola.
Na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos
estruturantes o educar e o cuidar, bem como o brincar e o interagir. Portanto, fica claroque essa etapa da
Educação Básica não se organiza com base em conteúdos, componentes curriculares ou áreas do
conhecimento. As crianças têm muito a aprender. Suas aprendizagens devem se apoiar nos direitos de
conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Todos eles emergem dos princípios
éticos, estéticos e políticos expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010a, p. 16) que devem pautar as
propostas pedagógicas para a Educação Infantil: Éticos, no sentido de proporcionar o desenvolvimento
da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente,
às diferentes culturas, identidades e singularidades; Políticos, voltados para o exercício da criticidade
e para o respeito à democracia e aos direitos de cidadania; Currículo em Movimento do Distrito Federal
Educação Infantil.
Estéticos, para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liberdade de expressão
nas diversas manifestações culturais e artísticas. Esses princípios engendram os seis direitos de
aprendizagem e desenvolvimento, de acordocom a BNCC (BRASIL, 2017):
1. Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, relacionando-se e
partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes linguagens, ampliar o
conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em relação à natureza, à cultura e às
diferenças entre as pessoas;
2. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com
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diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções
culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais,
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais;
3. Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamentoda gestão
da instituição que oferta Educação Infantil quanto das atividades da vida cotidiana: escolha das
brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do desenvolvimento das diferentes linguagens,
elaboração de conhecimentos e do posicionamento próprio;
4. Explorar

movimentos,

gestos,

sons,

palavras,

emoções,

transformações,

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na instituição de Educação Infantil
e fora dela, ampliando seus saberes, linguagens e conhecimentos;
5. Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, criativo e
sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões,
questionamentos, registros de conhecimentos elaborados a partir de diferentes experiências que
envolvam a produção de linguagens e a fruição das artes nas suas diversas manifestações;
6. Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural, ao construir uma
imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversasexperiências de cuidados,
interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição de Educação Infantil.
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8 EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2011), da qual o Brasil
é signatário, estabeleceu o compromisso de os Estados-Parte assegurar às pessoas com deficiência um
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de educação. Assim, em 2008, o
Brasil, para se adequar a esse compromisso, publicou a Política Nacional da Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2010b).
A partir dessa Política Nacional (BRASIL, 2010b, p. 9), a Educação Especial no Brasil passou a
constituir “um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga
igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidadeformal
ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão”.
Na defesa pela educação inclusiva, Vigotski (2012b), no início do século XX, já defendiaa ideia
de que o desenvolvimento incompleto das pessoas com deficiência se deve aofato não da sua deficiência,
mas à exclusão da coletividade. Esse autor 48 Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação
Infantil abordou a importância da colaboração entre pessoas com e sem deficiência, destacando que
essa é benéfica para ambas.
Ainda na luta pela inclusão, Vigotski (2012b) defendeu que a Educação Especial deveria superar
o estigma do assistencialismo, pois, por muito tempo, esteve associada mais ao cuidado do que à
educação, sendo vista como uma ação de caridade, um favor prestado por algumas instituições.
Entretanto, a educação é um direito de todas as pessoas, com e sem deficiência, e o ideal é que seja
ofertada inclusivamente nas instituições de educação coletivas comuns, levando-se em conta a
diversidade da humanidade.
O objetivo da educação especial inclusiva é ensinar a todos seus estudantes, sem distinção e com
qualidade, favorecendo condições de acessibilidade, permanência e promovendo seu processo de
ensino e de aprendizagem, bem como seu desenvolvimento global.
A abordagem do tema da educação inclusiva remete a inclusão de pessoas com necessidades
especificas, todavia, convém pensar na educação para incluir a diversidade humana.
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A Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, fundamenta-se nos princípios da
equidade, do direito à dignidade humana, da educabilidade de todos os seres humanos,
independentemente de comprometimentos que possam apresentar no direito à igualdade de
oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de expressar-se e no direito a ser diferença.

9 MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS
APRENDIZAGENS.

Proporcionar aos educandos uma educação de qualidade que se baseiana busca da integração das
diferentes áreas do conhecimento e experiências com vista a compreensão crítica e reflexiva da
realidade em desenvolver ações pedagógicas, no sentido de proporcionar uma aprendizagem de
qualidade através dos eixos norteadores, na perspectiva do brincar, cuidar, educar e interagir num
ambiente favorável ao processo com respeito à diversidade humana.
Essa missão esta pautada na qualidade dos direitos, propondo ações para que haja efetivação com
vista a prática pedagógica em concordância com a qualidade de maneira a forma cidadãos crítico e
conscientes de seu papel social, como também a parceria da comunidade com a escola, sendo esta
pareceria essencial no desenvolvimento do cidadão que almejamos
9.1 Geral
O objetivo primordial desta instituição é proporcionar às crianças situações prazerosas de
descobertas e aprendizagens, com atenção ao desenvolvimento integral, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social para contribuirna formação de cidadãs conscientes de seus direitos e
deveres.

10 OBJETVOS ESPECÍFICOS.
• Propiciar um ambiente favorável para contribuir com a formação da criança oferecendo
condições para que ela possa sentir-se aceita, compreendida, independente, estimulando a
sociabilidade;
• Oferecer um ensino de qualidade por meio de uma prática pedagógica baseada em
atividades lúdicas e criativa que visem o desenvolvimento do educando;
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• Promover assistência pedagógica, nutricional às crianças visando favorecer um
desenvolvimento infantil harmônico;
• Incentivar todos à formação integral do educando, envolvendo os aspectos cognitivos,
emocionais e de sociabilidade;
• Favorecer o amadurecimento da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual,
afetivo, social e perceptivo-motor;
• Incentivar a participação da família no processo sócio educativo da criança,por meio de
uma estreita relação dos pais com a equipe do CEPI;
• Oportunizar e dar condições, nas diferentes etapas da Educação infantil, paraque todos os
sujeitos desenvolvam suas capacidades para formação plena;
• Educar para a transformação da realidade social, valorizando a vida e a dignidade humana,
orientada pelo conhecimento e pela ética;
• Ensinar com vistas à aprendizagem e aos conhecimentos historicamente produzidos e
socialmente válidos;
• Adquirir controle corporal em jogos;
• Desenvolver a habilidade motora com ludicidade;
• Assumir a responsabilidade do seu próprio bem-estar;
• Reconhecer a si e o outro;
• Utilizar sadiamente as horas de lazer;
• Adquirir comportamentos e valores referentes ao ajustamento pessoal e social;
• Desenvolver atitudes favoráveis à atividade física;
• Estimular o respeito a diversidade (diferenças, étnicas, culturais, físicas e religiosas);
• Estimular a vivência de alguns valores como: amor, amizade, cooperação, respeito entre
outros;
• Respeitar a diversidade e desenvolvimento de atitudes de ajuda ecolaboração;
• Observar e explorar a paisagem local;
• Conhecimento e valorização das diversas paisagens;
• Conhecer e valorizar os animais da fazenda;
• Desenvolver a consciência sustentável a partir de ações como reciclar,reutilizar e
reduzir, estimulando práticas de cuidado com o meio ambiente;
• Promover o cuidado consciente, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e
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• da sustentabilidade da vida na terra;
• Promover desenvolvimento integral por meio de brincadeiras ao ar livre.

11 FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS.

A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na construção da
história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interaçãocom a natureza para a produção e
reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza.
Consequentemente, “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”
(SAVIANI, 2003, p. 07), exigindo que seja uma prática intencional e planejada.
A aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna viável quando o projeto
político-pedagógico que contempla a organização escolar consideraas práticas e interesses sociais da
comunidade. A identificação da prática social, comovivência do conteúdo pelo educando, é o ponto de
partida do processo de ensino- aprendizagem e influi na definição 34 CURRÍCULO EM
MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PRESSUPOSTOS TEÓRICOS de todo o percurso
metodológico a ser construído pelos professores. A partir dessa identificação, a problematização
favorece o questionamento crítico dos conhecimentos prévios da prática social e desencadeia outro
processo mediado pelo docente, o de instrumentalização teórica, em que o diálogo entre os diversos
saberes possibilita a construção de novos conhecimentos (SAVIANI, 2003).
Na Educação Infantil a Perspectiva Histórico-Cultural está voltada para as práticas socioculturais
que envolvem os princípios, os direitos de aprendizagens e os camposde experiência promovendo uma
interface entre a cultura da infância e a cultura escolar, em uma perspectiva de protagonismo da criança
frente aos processos de seudesenvolvimento.
A valorização da unidade afeto-intelecto da criança e das infânciascomo sujeito de direito, que
tem necessidades próprias, que manifesta opiniões e desejos de acordo com o seu contexto social e sua
história de vida. As concepções teóricas apresentadas a seguir e a perspectiva pedagógico-
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filosófica da escola nas concepções de: (currículo, avaliação, ensino; aprendizagem, educação
integral, entreoutros) em que relatam fatos que falam dessa prática pedagógica, a fim de garantir um
percurso formativo que assegure a continuidade dos processos de aprendizageme desenvolvimento das
crianças.
Sabemos que a criança é um sujeito histórico, proveniente de uma estrutura social, pertencente a
uma cultura que a influência e por ela é influenciada. Por isso, a construção do seu conhecimento
acontece a partir dasinterações que ela estabelece com as pessoas a sua volta e a brincadeira é a forma
de expressar e manifestar os seus anseios e desejos. Essa concepção está de acordocom o que afirma o
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil – RECNEI (MEC, 1998): Diante disso,
precisamos considerar que a criança da Educação Infantilnecessita de um atendimento educacional
específico que atenda às suas necessidades e respeite as suas singularidades e especificidades.
Mediante o que orienta as Diretrizes Curriculares Nacionais, destacamos os eixos integradores educare
cuidar, considerando-os indissociáveis na educação infantil. O cuidar significa ajudar o outro a se
constituir como pessoa favorecendo o seu desenvolvimento integral.
O educar significa oferecer condições capazes de garantir a construção dosconhecimentos em
suas diversas áreas: corporais, afetivas, emocionais, cognitivas, éticas e estéticas, a partir de situações
lúdicas, na qual a brincadeira tem espaço privilegiado, e de aprendizagens orientadas. Sobre a
importância da brincadeira o Currículo Em Movimento da Educação Básica – Caderno 1 -Educação
Infantil - (2018)afirma: O brinquedo e a brincadeira sobressaem por caracterizarem a comunicação
infantil. Segundo Kishimoto (2010:01), a opção pelo brincar desde o início da educação infantil é o
que garante a cidadania da criança e ações pedagógicas de maior qualidade.
Brincando a criança lança mão de variadas formas de expressão: fazgestos, fala, desenha, constrói,
imita, brinca com sons, canta e outros. Com isso, a Instituição da Educação Infantil deve ser um espaço
acessível à promoção de interações harmoniosas qual respeite e acolha as diferentes manifestações
culturais,as diversidades étnico-raciais, sociais, religiosas e as diferentes opções sexuais. Dessa forma,
cumprirá o seu papel socializador e propiciará o desenvolvimento da identidade das crianças, a partir
de atividades significativas, realizadas em situações de interação.
A avaliação da aprendizagem na Educação Infantil é global, formativa e processual, mediante
observação direta do desempenho do aluno nas atividades propostas. Leva-se em consideração o seu
desenvolvimento social, cognitivo afetivo sem o objetivo de promover o aluno.
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A formação dos professores e de todos que trabalham com a educação é um direito tanto para
educadores quanto para as crianças, visto que o profissional da educação que não possui formação
adequada tem dificuldade em sala de aula.
Diante disso a formação é essencial, pois aborda temas que ajudam o profissional na sua jornada
diária de ensino. Segundo Nóvoa (1992, pág. 26) “A troca de experiências e a partilha de saberes
consolidam espaçosde formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar o papel de
formador e de formando. O diálogo entre professores é fundamental para consolidar saberes emergentes
da prática profissional”.
Com isso, percebemos que o profissional da educação deve estar sempre procurando novas
experiências, pois estas fazem com que ele seja um ser crítico e reflexivo, aprendendo a ouvir, pensar,
questionar e rever permanentemente suas práticas pedagógicas. Educação é a base mais importante de
qualquer ser humano, para existir uma sociedade mais igualitária e justa, é necessário a educação. Esta
se resume a tudo, tanto valores, quanto conhecimentos científicos.
Os valores são importantíssimos para formar cidadãos quenão são alucinados e manipuladores
pela massa dominante da sociedade que tiveramuma educação de qualidade que possui argumentos e
opinião própria. A educação é a esperança de um Brasil melhor, melhora de vida e de condições
financeiras para a sociedade.
De acordo com o filósofo teórico da pedagogia Hubert, “A educação é um conjunto de ações e
influências exercidas voluntariamente por ser um ser humano emoutro, normalmente de um adulto
em um jovem.'' (1957, pág. 67). Essas ações pretendem alcançar um determinado propósito no
indivíduo para que ele possa desempenhar alguma função nos contextos sociais, econômicos, culturais
e políticosde uma sociedade.
Piaget (1988, p.32) faz uma releitura do art. 26 da Declaração Universal do Direito do Homem
que diz “Toda pessoa tem direito a educação” expondo que: “Todo ser humano tem o direito de ser
colocado, durante a sua formação, em ummeio escolar de tal ordem que lhe seja possível chegar ao
ponto de elaborar até à conclusão, os instrumentos indispensáveis de adaptação que são as operações
da lógica”.
Se a educação é direito de todos, para que seja direito de todos é necessárioque esta seja gratuita
e de qualidade. A Educação Integral em sua essência e qualidade é aquela que forma o ser humano
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em sua integralidade e para sua emancipação. Construir uma educação que emancipe e forme em
uma perspectiva humana que considere suas múltiplas dimensões e necessidades educativas é a grande
estratégia de melhoria da qualidade de ensino e promoção do sucesso escolar.
A intenção da política de Educação Integral ultrapassa, portanto, a mera ampliação detempos,
espaços e oportunidades educacionais e busca discutir e construir em nossas escolas espaços de
participação, favorecendo o cuidar, o brincar e a aprendizagem na perspectiva da cidadania, da
diversidade e do respeito aos direitos humanos.
Pretende-se oferecer uma educação por inteiro em um turno integral, primando quantidade e
qualidade educacionais para que nossas crianças tenham oportunidades de desenvolvimento dos
requisitos necessários para uma vida plena com participaçãoativa e saudável na sociedade. A inclusão
escolar ainda é um grande desafio para o sistema educacional de ensino. Desde a Declaração de
Salamanca em 1994 as escolas têm se concentrado nas crianças com necessidades especiais, a fim de
atender suas dificuldades.
Uma escola com educação inclusiva deve ter como ponto primordial romper preconceitos,
tornando assim fundamental o ensino de todos os alunos juntos, independentemente de suas diferenças
e dificuldades. Visto que a educação inclusiva não atinge apenas os alunos com deficiência e os que
apresentamdificuldades de aprender, mas todos os demais, o dever de educar inclusivamente é de todos
que fazem parte do ambiente escolar.
Entende-se então, que a inclusão vemganhando a cada dia mais espaço nas escolas, e isso deve
ser tratado como prioridade na educação do próprio educador, pois agora, mais do que nunca, a
educação é para todos. Ao se falar de sociedade, pode ser resumida como um sistema de interação
humana culturalmente padronizada.
Sendo a sociedade um grupo de pessoas onde cada um vem de culturas diferentes, é preciso
vivermos em harmonia,um interagindo com os outros, cada pessoa reconhecendo e fazendo o seu papel
de tal forma que cada um tenha suas necessidades supridas para um bom desenvolvimento social. Há
também alguns pensadores que insistem em reforçar a oposição entre indivíduo e sociedade, reduzindo
com frequência, ao confeito entre genético, social ou cultural.
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Para Emile Durkheim (1999, pág. 14). ‘‘O homem é coagido a seguir determinadas regras em
cada sociedade, o qual chamou de fatos sociais, que são regras exteriores ou anteriores ao indivíduo''.
Já Karl Marx (2007 pág. 18) afirma que, '' A sociedade sendo heterogenia, é constituída por classes
sociais que se mantém por meio de ideologias dos que possuem o controle dos meiosde produção, ou
seja, elites ''. Os conteúdos da educação são independentes das vontades individuais, são as normas e
valores desenvolvidos por uma sociedade, grupo social em determinados momentos históricos, que
adquirem certa generalidade e com isso a natureza própria, tornando-se assim coisas exteriores ao
indivíduo.
A criança só pode conhecer o dever através de seus pais e mestres. É preciso que estessejam para
ela a encarnação e a personificação do dever. A educação para os clássicos como Durkheim, expressa
uma doutrina pedagógica, que se apoia na concepção do homem e sociedade. O processo educacional
emerge através da família, igreja, escola e comunidade. Fundamentalmente, Durkheim, parte do ponto
de vista que o homem é egoísta, que necessita ser preparado para sua vida na sociedade.
Sendo assim esse processo é realizado pela família e também pelas escolas. O currículo é o
projeto que determina os objetivos da educação escolar e propõe um plano de ação adequado para a
consecução de ditos objetivos. Supõe selecionar, de tudo aquilo que é possível ensinar, o que vai se
ensinar num entorno educativo concreto. O currículo especifica o que, como e quando ensinar, e o que,
como e quando avaliar.
O currículo requer uma organização dos tempos / espaços emque a escola vai desenvolver os
diferentes conhecimentos e valores que durante a construção da sua PPP, forem considerados
necessários para a formação dos seus alunos. É na construção da PPP que a comunidade escolar (pais,
professores, alunose funcionários), discute e estabelecem suas concepções de homem, de mundo, de
sociedade, de conhecimento, de currículo, de avaliação e tantas outras.
O currículo é o coração da escola e trouxe um sentido maior de controle tanto ao ensinoquanto à
aprendizagem. A etimologia da palavra ensino, deriva de ensinar, que vem do latim “Int signare”, e
significa por marcas ou sinais, designar, mostrar coisas. O professor quando ensina coloca sua marca
no aluno. No ensino tradicional o professoré aquele que '' transmite '' o conhecimento, e o aluno é aquele
que recebe '' receptor '' dos saberes, o aluno é um agente passivo.
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Na escola moderna está sempre presentea relação entre professor (docente), e o aluno (discente)
no processo do ensino e aprendizado, os saberes são construídos juntos, ou seja, aqui ensinar não é
somentetransferir conhecimentos, mas quando ensinamos somos ensinados a ensinar, ou seja, há uma
troca de conhecimentos. Para Freire (1996, pág. 32)'' Saber que ensinarnão é transferir conhecimentos,
mas criar possibilidades para a sua própria produçãoou a sua construção ''Na Educação Infantil é
possível e preciso trabalhar maneiras, caminhos diversificados de ensinar. O estilo de ensino está ligado
a peculiaridade doprofessor.
Em geral, o professor impõe sua personalidade e por isso determina um “estilo” na condução da
classe. O conhecimento é o processo pelo qual o homem tema possibilidade de interferir na natureza,
transformá-la e adaptá-la as suas necessidades. No processo ensino aprendizagem o ser humano é capaz
de reter na memória: usar os elementos (apreendidos) em outras situações: transmitir para outros
(socializar/mediar) e permitir o aperfeiçoamento e a evolução.
Cada indivíduo possui uma maneira de adquirir a aprendizagem, uns com mais facilidade e outros
com um pouco de dificuldade, porém, independentemente de qualquer fator, todo ser humanoestá apto
a aprender. A aprendizagem pode ocorrer através de observação, experiências, estudo e etc., e sendo
assim está ligada a mente (ao raciocínio). Ela pode ser adquirida de forma prazerosa, através de
brincadeiras, canções, jogos e etc.
Para se desenvolver, as crianças precisam aprender com os outros, por meio dos vínculos que
estabelece. Elas têm desejo de estar próximas às pessoas e são capazesde interagir a aprender com elas.
Dessa forma, a aprendizagem pode acontecer na interação com outras pessoas, sejam elas adultas ou
crianças. Para Vygostsky (1987, p.101), "o aprendizado adequadamente organizado resulta em
desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que de outra forma,
seriam impossíveis de acontecer".
Mas, embora esta aprendizagem seja importante para o desenvolvimento da criança, Vygotsky
considera a aprendizagem escolar como essencial, pois através de experiências de aprendizagem
compartilhadas, atua-se nazona de desenvolvimento proximal, onde as funções ainda não consolidadas
passama amadurecer. Essa aprendizagem interativa, onde o professor é um mediador, permite que o
desenvolvimento avance.
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Enfim, entendemos que a aprendizagem ocorre de forma contínua e gradativa. Também Jean
Piaget, principal representante da teoria interacionista-construtivista, na tentativa de entender como se
dá a aprendizagem da criança que o desenvolvimento é o resultado de um processo contínuo de trocas
entre seres vivos e o ambiente (Currículo da Ed. Infantil, 2010).
O momento da brincadeira e também das interações é de suma importância para a criança, pois
possibilita a ela experimentar a sua autonomia e independência peranteo mundo. É um espaço em que
ação ali praticada é de seu domínio e ela age em função de sua própria iniciativa. Por isso, brincando
a criança interage e entra no mundo das aprendizagens concretas.
A função do brincar e interagir são tão importantese indispensável quanto comer, dormir e falar.
É por meio dessa atividade que a criançaalimenta o seu sistema emocional, psíquico e cognitivo. É
urgente a transformação deum ambiente de imobilidade, de disciplina imposta, de silêncio, em que são
aprisionadas as corporeidades e, com ela, a espontaneidade e a criatividade da criança na escola em um
ambiente que importa construir, a serviço de uma educaçãomenos dominadora que penetre no mundo
das brincadeiras e dos jogos das crianças,visto como um processo de conhecimento e uma linguagem.
Através dos jogos e dasbrincadeiras a criança busca entender o mundo e expressar a sua maneira
de vê-lo. (XAVIER, 2009, p.7) A prática pedagógica da escola está fundamentada em aprendizagens
significativas que se baseiam no educar e cuidar, brincar e interagir visando o desenvolvimento integral
da criança, de forma prazerosa, lúdica, crítica e criativa e, sobretudo, cidadã. Por isso, estão sendo
realizadas diversas atividades queenvolvem temáticas variadas dentro do trabalho pedagógico com
foco em aprendizagens diversificadas, como por exemplo, a inclusão de datas comemorativas e de
projetos voltados para a família e a cultura.
Com objetivo de colocar em prática os princípios definidos em nossa proposta pedagógica
realizaremos atividades diversas como: conversa informal sobre o cotidiano para entender a vivência
e o contexto em que a criança está inserida; incentivo a autonomia discutindo assuntos de relevância
para a criança; utilização do portfólio para registro escrito das temáticas desenvolvidas no decorrer do
ano letivo; contextualização dos projetos a fim de embasar as culminâncias nas atividades festivas e
culturais; foco em atividades lúdicas como massinha de modelar, brinquedos de encaixe, histórias,
cantigas, jogose brincadeiras, além de atividades de grafismo para a análise do desenvolvimento do
desenho infantil.
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As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº
5/2009) 27, em seu Artigo 4º, definem a criança como: sujeitohistórico e de direitos, que, nas interações,
relações e práticas cotidianas que vivencia,constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina,
fantasia, deseja, aprende,observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e
a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009).
Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o
conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; Favoreçam a
imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e
formas de expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; Possibilitem às
crianças experiências de narrativas, de apreciaçãoe interação com a linguagem oral e escrita, e convívio
com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos; Recriem, em contextos significativos para
as crianças, relações quantitativas, medidas formas e orientações de espaço temporais; Ampliem a
confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas; Possibilitem situações
de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal,
auto- organização, saúde e bem-estar; Possibilitem vivências éticas e estéticas com outrascrianças e
grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidadeno diálogo e reconhecimento
da diversidade; Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas
manifestações de música, artes plásticas epromovam o conhecimento de si e do mundo por meio da
ampliação de experiências sensoriais, expressivas corporais que possibilitem movimentação ampla,
expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança.
Além disso, nos atentamos ao que orienta o Currículo em Movimento – da Educação Básica
EducaçãoInfantil – 2018, quando esclarece que o eixo integrador específico da Educação Infantil educar
e cuidar, brincar e interagir precisa ser considerado juntamente com os eixosgerais do Currículo da
Educação Básica da SEEDF: Educação para a Diversidade Cidadania e Educação em e para os
Direitos Humanos e Educação para aSustentabilidade.
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12 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO.

A organização do trabalho pedagógico é de suma importância na condução e consolidação do
processo educativo, sobretudo na educação infantil. Para orientar o trabalho pedagógico do
desenvolvimento infantil, é preciso promover uma açãoeducativa devidamente planejada, efetiva e
aberta ao processo avaliativo. Por isso, éimprescindível pensar os tempos, os ambientes, os materiais,
bem como as rotinas que são organizadas nesse contexto educativo.
A construção da PPP da escola precisa pensar na organização do seu trabalhopedagógico com
base em seus alunos. Um dos objetivos da PPP é visar a melhoria da qualidade do ensino.
A organização do trabalho pedagógico na educação infantil visa assegurar condições e meios
para atingir uma finalidade, pois refere-se à formação integral da criança e proporciona seu
desenvolvimento como um todo. O papel do professor comomediador dos diversos conhecimentos é
muito importante, suas ações instituição e de seus familiares respeitando sempre as diversidades.
É importante pontuar que a organização do trabalho pedagógico ocorre em doisníveis: na escola
como um todo, com a PPP e na sala de aula com as ações do professor na dinâmica com seus alunos
através do planejamento e planos de aula. Este trabalho como é mencionado por Libâneo é uma
atividade global da organizaçãoque requer diligência e preparação.
“O trabalho docente é uma atividade intencional, planejada conscientemente visando a atingir
objetivos de aprendizagem. Por isso precisa ser estruturado e ordenado”. (LIBÂNEO, 1994, P. 96).
O plano de ação constitui em trabalho de implementação e avaliação do projetopedagógico da
escola onde se discuti as metas e ações de desenvolvimento do calendário anual de atividades. Cabe
articular a formação continuada da equipe escolar, orientar na elaboração e execução de planos de
didáticos adequando as necessidades das crianças.
Reunião da equipe gestora e pedagógica para elaboração das atividades quenortearão a Semana
Pedagógica;
• Encontros para elaboração do plano de ação;
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• Participação ativa nas Semanas Pedagógicas;
• Elaboração do planejamento semanal;
• Elaboração do planejamento anual;
• Implementação da rotina pedagógica;
• Participação nas reuniões de pais e mestres;
• Orientação e acompanhamento sobre o preenchimento dos diários de classe e
relatórios;
• Reservar momentos dos estudos do currículo em movimento e outros documentos;
• Orientação aos professores em conjunto e individual;
• Realização de palestras e oficinas com os pais dos alunos;
• Acompanhar o desempenho das atividades através de registros, orientando os
docentes para a criação de atividades diferenciadas;
• Implementação de Projetos a serem trabalhados na escola;
• Acompanhamento e avaliação dos projetos;
• Incentivar e prover condições para viabilização de ações como leituras,
musicalidades, brincadeiras, sustentabilidade e diversidades.
• Realizar visitas nas salas e aula para acompanhar a dinâmica pedagógica e ainteração
professor - aluno procurando ajuda-los nas dificuldades, caso necessitem;
• Realização de formação continuada em serviço com os profissionais daeducação;

A metodologia de ensino adotada no início do ano letivo está sendo totalmente de forma remota
escolhe-se o tema gerador do projeto anual que é trabalhado no decorrer do ano em transversalidade
com outros projetos menores que são desenvolvidos trimestralmente, buscando contemplar os
conteúdos e temáticos consideradas relevantes dentro de todos os temas. Nestes projetos são
trabalhados materiais reciclados e sucatas a construção de instrumentos e objetos estimulando a
sustentabilidade e o desenvolvimento dos processos simbólicos, isso por meio da dramatização de
histórias, músicas, entre outros.
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A organização curricular do CEPI é separada trimestralmente, e ao final de cada acontece à
reunião pedagógica onde os pais serão informados sobre o desenvolvimento da criança. As ações são
pré-definidas no começo do ano letivo, osprojetos são pensados de acordo com os eixos estruturantes
trabalhados, buscando desenvolver as necessidades dos alunos e apresentar ao final os trabalhos
desenvolvidos para os pais.
De acordo com o nosso calendário escolar abaixo:
1º Bimestre: 08/03 a 11/005 3º Bimestre: 02/08 a 13/10
2º Bimestre: 12/05 a 16/07 4º Bimestre: 14/10 a 22/12
É essencial que a metodologia seja fundamentada em várias concepções de ensino aprendizagem
dentro de uma abordagem eclética, pois seguindo essa visão abrimos um leque de possibilidades
metodológicas que permitem um processo de construção do conhecimento significativo. Isso favorece
aos educadores e alunos uma flexibilidade em atender a subjetividade do ensino e aprendizagem e
formamos cidadãos críticos e reflexivos, já que buscamos o desenvolvimento integral da criança,
priorizando todos os aspectos, desde o físico, o psicológico, o intelectual ao social e ainda
complementando-se com a ação familiar e comunidade. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases – LDB,
em seu Art. 29.
Temos como princípio compreender a infância reconhecendo a criança numa perspectiva de
educação para a cidadania. As ações educativas na Educação Infantildevem ser organizadas de forma
a desenvolver as competências explorando o ambiente relacionado em atividades que envolvam
histórias buscando informações econfronto de ideias. Portanto os temas e as atividades propostas e
abordadas devemser compreendidos com orientações do educador. Observando a definição do plano
curricular com base no Currículo em Movimento SEEDF/ 2014, a escola adota os eixostransversais que
são: Educação para a Diversidade, Sustentabilidade, Educação parae Direitos Humanos e Educação para
Cidadania e os eixos integradores sendo assimclassificados como Eixos Transversais com base nos
Pressupostos Teóricos (pág. 36): “Possibilitam o acesso dos estudantes aos diferentes referenciais de
leitura do mundo, com vivências diversificadas e a construção/reconstrução de saberes específicos de
cada ciclo/etapa/modalidade da educação básica.
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O CEPI – IPÊ AMARELO busca desenvolver atividades de ensino aprendizagem embasado nos
eixos norteadores do Currículo visando promover uma educação de qualidade. “O Eixo Integrador
específico da Educação Infantil – Educar e cuidar, brincar e interagir precisa ser considerado
juntamente com os eixos gerais do Currículo da Educação Básica da SEEDF.
Nesse sentido o trabalho pedagógico coma infância implica considerar esses eixos ensinando a
formar opinião, levando em consideração a base familiar e valores éticos e sociais.” (BRASIL, 2014,
pág. 32). Dentro das bases curriculares, o processo de ensino aprendizagem nas turmas de berçário
acontece compreendendo a importância dos primeiros vínculos afetivos construídos. As experiências
positivas que as crianças vivenciam propicia o desenvolvimento do aluno, auxiliando a construção da
autoestima, de forma que estarão interagindo e participando das atividades propostas.
O objetivo do trabalho pedagógico é construir aprendizagens significativas valorizando o brincar,
o balbuciar,as descobertas diárias auxiliando na construção da identidade de cada aluno.
Nas turmas do Maternal o processo de desenvolvimento está voltado para o reconhecimento de
si e dos outros, os alunos estão interessados em descobrir e explorar tudo ao seu redor produzindo sons
e movimentos. Demonstram equilíbrio e flexibilidade participando das atividades de motricidade como
correr, pular, subir e descer de lugares e obstáculos em constante busca do novo. A metodologia usada
no CEPI busca alcançar as metas e objetivos propostos neste documento baseando-se no Currículo em
Movimento da Educação Básica.
De acordo com circular n.º 15/2021 - SEE/SUPLAV da Secretaria de Educação refere as
Instituições Educacionais Parceiras.
Considerando a Recomendação nº 02/2020 - CEDF, alterada pela Resoluçãonº 01/2021 - CEDF,
que dispõe sobre o planejamento pedagógico e administrativo para a retomada das atividades
presenciais e continuidade das práticas pedagógicasremotas que se fizerem necessárias, com o intuito
de minimizar o impacto decorrenteda Pandemia COVID-19; Considerando a Portaria nº 498, de 28 de
dezembro de de 2020, que em seu Art. 1º aprovou os calendários escolares para o ano letivo de 2021,
onde as aulas podem ser ministradas de forma presencial, híbrida ou remota garantindo o “continuam
curricular” do ano letivo de 2020 que se estendeu para o ano de 2021; Considerando o planejamento de
volta às aulas que deve preconizar três frentes: o acolhimento; as avaliações diagnósticas para
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identificar os níveis de aprendizagem dos estudantes, e o planejamento de intervenções; a reorganização
doespaço físico e adoção das medidas de higiene necessárias para evitar a contaminação pelo novo
Coronavírus, causador da COVID-19; 18/06/2021 SEI/GDF - 64237015 - 2/3 Considerando a
necessidade de retorno presencial com segurança, atendendo ao senso coletivo da comunidade escolar;
Foi realizada reunião no dia 17de junho com a participação do Senhor Secretário de Educação, Leandro
Cruz, com a participação do Senhor Secretário Executivo da Pasta, Fábio Sousa, representantes do
Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do DistritoFederal (Sinproep) e
do Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social (Cepas), responsável pelas creches
parceiras com o poder público, definiu-se pela reabertura das Creches Parceiras ao Governo do Distrito
Federal, passando a vigorar o Calendário das Instituições Educacionais Parceiras com as seguintes
alterações:

Recesso Escolar

21/06 a
25/06/2021

Retorno presencial dos(a) Professores(as) para ambientação;

28/06 a

orientação quanto às medidas sanitárias com inserção de

02/07/2021

atividades na plataforma; bem como para planejamento das

(semana letiva)

atividades presenciais.
Retorno presencial das aulas

05/07/2021

2º bimestre 2021

12/05 a
30/07/2021

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, comprometida com asegurança física e
emocional de toda comunidade escolar, vem desenvolvendo, no presente momento, inúmeras
estratégias destinadas à segurança do retorno às atividades presenciais, por meio da proposição de
novas formas de convívio social e da ressignificação do “tempo escola”. Pensando nisso, e com esteio
no Decreto nº 40.939, de 2 de julho de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo Coronavírus, e no
disposto no Plano de Contingência, da Secretaria de Estado deSaúde do Distrito Federal (SES/DF),
36

foi construído este documento, Guia de orientações de retorno às atividades presenciais nas
Instituições Educacionais Parceiras- IEPS que ofertam Educação Infantil.
Os materiais compreendem objetos, livros e impressos de modo geral, brinquedos, jogos, papéis,
tecidos, fantasias, tapetes, almofadas, massas de modelar, tintas, madeiras, gravetos, figuras,
ferramentas, dentre outros. Esses podem ser recicláveis ou reutilizáveis, industrializados, artesanais, de
uso individual e ou coletivo,sonoros, visuais, riscantes e ou manipuláveis, de diversos tamanhos, cores,
pesos e texturas, com diferentes propriedades. Entretanto, a intencionalidade pedagógica não pode
ignorar e sobrepujar a capacidade da criança de transformar e criar por meio desses materiais no
contexto educativo.
Vale destacar que as crianças produzem cultura e é produto dela, de modo que a interpretação e
releitura que fazem do mundo e das coisas que estão a sua volta revertem-se em possibilidades de
novos conhecimentos e aprendizagens (Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação
Infantil P. 33).

13 ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE.

Os ambientes da educação infantil têm como centro a criança e precisam ser organizados em
função de suas necessidades e interesses, inclusive com mobiliário adequado. É interessante que os
ambientes, sejam dentro dos espaços da instituiçãode educação infantil ou fora de seus muros, permitam
explorações individuais, grupais, simultâneas, livres e ou dirigidas pelos profissionais da educação,
não limitando a intencionalidade das atividades propostas. Vale ressaltar que nesse momento de
pandemia onde o trabalho está sendo desenvolvido de forma remota, os profissionais estão em salas
virtuais em seus lares e as aprendizagens das crianças estão sendo complementadas com as famílias
dentro dos seus lares.
É importante que as crianças vivenciem experiências diversificadas em espaços que
disponibilizem uma variedade de atividades, percebendo os formatos, cores, texturas, odores, dentre
outros aspectos que podem ser sentidos e compartilhados entre as crianças (Currículo em Movimento
da Educação Básica: Educação Infantil P. 34).
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14 TEMPOS
Quando a criança tem a oportunidade de participar de situações cotidianas quelidam com duração,
periodicidade e sequência, ela consegue antecipar fatos, fazer planos e elaborar sua noção de tempo.
Neste espaço, cabe uma breve consideraçãosobre as possíveis denominações que um currículo pode
comportar em relação à organização do trabalho pedagógico: atividades, temas geradores, projetos,
vivências, entre outras. O importante é que essas estratégias sejam passíveis de atribuição de sentido
por parte das crianças, e não sirvam apenas para mantê-las ocupadas ou controladas, afastando-as das
experiências de vivenciar seu protagonismo infantil no processo educativo.
ESTRUTURANDO O TEMPO.
•

Com brincadeiras que desenvolvem e o que chama mais atenção;

•

Possibilitar envolvimento das crianças em sua construção;

•

Atividades planejadas sempre com a participação das crianças;

•

Momentos diferenciados;

•

Atenção redobrada em todas as suas necessidades.

Além disso, é importante considerar as necessidades e interesses das própriascrianças, ou seja, o
tempo destinado as atividades precisam ser organizado a partir de suas manifestações, isso em
relação às brincadeiras, de seus momentos de descanso e de outras questões que permeiam a
organização do trabalho pedagógicono contexto da educação infantil (Currículo em Movimento da
Educação Básica: Educação Infantil p. 34).

15 ROTINA.

É importante enfatizar que a rotina é apenas um dos elementos que compõem o cotidiano.
Geralmente, a rotina abrange recepção, roda de conversa, calendário, clima, alimentação, higiene,
atividades de pintura e desenho, descanso, brincadeira livre ou dirigida, narração de histórias, entre
outras ações. Ao planejar a rotina da turma, o professor deve considerar os elementos: materiais,
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espaços e tempo, bem como os sujeitos que estarão envolvidos nas atividades, pois tudo deve
adequar-se àrealidade das crianças.
A rotina pode ser o caminho para evitar atividades esvaziadas de sentido, rituais repetitivos,
reprodução de regras e fazerem automatizados. Para tanto, é fundamental que a rotina seja dinâmica e
flexível. BARBOSA (2006) aponta que a rotina inflexível e desinteressante pode vir a ser “uma
tecnologia de alienação” se nãoforem levados em consideração o ritmo, a participação, a relação com
o mundo, a realização, a fruição, a liberdade, a consciência, a imaginação e as diversas formas de
sociabilidade dos sujeitos nela envolvidos. A rotina é uma forma de organizar o coletivo infantil diário
e, concomitantemente, espelha a proposta pedagógica da instituição de educação infantil. Ela é capaz
ainda de apresentar quais as concepçõesde educação, de criança e de infância que se materializam no
cotidiano educativo.
Com o estabelecimento de objetivos claros e coerentes, a rotina promove aprendizagens,
desenvolve a autonomia e a identidade, propicia o movimento corporal, a estimulação dos sentidos, a
sensação de segurança e confiança, o suprimento das necessidades biológicas (alimentação, higiene e
repouso), isso porque contém elementos que devem proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento
integral da criança.
No caso da jornada em tempo integral, sugere-se que, no período da manhã, sejam incluídas
atividades físicas, observando o tempo e a intensidade de calor ou frio. Já no período da tarde, podem
ocorrer atividades como sono, ou repouso e banho, ou seja, práticas sociais que envolvem as
necessidades vitais dos seres humanos. Éessencial abrir espaço e reservar tempo para as brincadeiras,
sejam livres ou dirigidas,isso em contextos de educação infantil de tempo integral ou parcial.
Vale destacar que as ações da rotina devem se pautar nas necessidades das crianças, e não nas
relações de trabalho dos adultos. Os horários de lanche, almoço,limpeza das salas, funcionamento da
cozinha, ou seja, as atividades relacionadas as crianças precisam estar sintonizadas com suas próprias
necessidades. Por vezes, as crianças querem ou propõem outros elementos que transgridam as
formalidades da rotina, das jornadas integrais ou parciais, dos momentos instituídos pelos profissionais
da educação, sejam no sono, na alimentação, na higiene, na “hora da atividade”, nasbrincadeiras, entre
outros.
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A partir da observação, é possível detectar como as crianças vivem o cotidianoda instituição de
educação infantil. Esses sinais das crianças ajudam a apontar possibilidade que não se limitam as
rotinas formalizadas e ainda oferecem subsídios para fazer à tona a valorização da infância em suas
relações e práticas. Cresce a relevância de um planejamento cuidadoso, flexível, reflexivo que minimize
o perigo darotina ser monótona, distante e vazia de sentido para as crianças e até para os profissionais
da educação (Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil P. 34 e 35).

16 ESPAÇO DE INTERAÇÃO VIRTUAL.

Já era previsto o uso das tecnologias na educação, porém devido a Covid-19 teve que ser
adaptado de uma forma repentina e célere o ensino remoto para educação e toda sociedade. De maneira
rápida seguimos as determinações do governo do Distrito Federal e da Secretária de Educação,
fechando as portas físicas das escolas abrindo um novo mundo de educação/aprendizagem não
presencial e para dar-se continuidade ao aprendizado foi planejado da seguinte forma: Acesso as
plataformas digitais como whatsapp, facebook, instagram, youtuber, google classrom, google meet
e os materiais impressos, em casos de impossibilidade deacesso aos meios remotos.

17 DATAS COMEMORATIVAS.

A exploração das datas, festejos, eventos comemorativos no calendário da educação infantil está
bastante naturalizada em suas instituições educativas. Entretanto, tal fato não pode obscurecer a
necessidade de reflexão acerca dessa realidade. Nesse sentido, ao propor celebração de datas
comemorativas no calendário letivo, é importante que, coletivamente, os profissionais da educação
reflitam a respeito disso, respondendo questões como:
•

Por que a instituição de educação infantil acredita ser válida a mobilização de equipes para
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•

celebrar esta ou aquela data específica?

•

Por que é necessário realizar atividades acerca das datas comemorativas, todos os anos, com
poucas variações em torno do mesmo tema?

•

As atividades relacionadas a temática ampliam o campo de conhecimento dascrianças?
Em que sentido?

•

As atividades forma escolhidas pelo coletivo da instituição educativa, pela família eou
responsável ou pelas crianças?

•

Os sentidos e as aprendizagens infantis são levados em consideração?

•

O trabalho desenvolvido em torno das datas está articulado com os objetivos relacionados a
aprendizagens? Constam na proposta pedagógica da instituição educativa?

•

As crianças são submetidas, ao longo dos anos, as mesmas atividades, ações e explicações?

•

Considera-se as idades das crianças, seus interesses e capacidades ao se eleger as datas
comemorativas?

•

São feitas diferentes abordagens para diferentes faixas etárias?

•

Interrompem-se trabalhos em andamentos para incluir datas comemorativas?

•

Quais são os critérios para a escolha das datas comemorativas? Algumas são maisenfatizadas
que as outras? Por quê?

•

Os conteúdos e as atividades comemorativas são problematizados pelos adultos epelas
crianças?

•

Como são tratados os aspectos culturais dessas datas comemorativas? Sob qualenfoque?
Com qual aprofundamento?

•

Quais valores, conceitos, ideologias atravessam essas celebrações?

As datas comemorativas são datas que relembram eventos históricos e culturais e também podem
fazer parte do costume ou da tradição de um povo. Essasdatas estão presentes praticamente em todas
as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil quando são transformados em temas
para serem abordados em projetos, estudos ou eventos. Coletivamente, promover a crítica e a reflexão
em torno das datas comemorativas auxilia na problematização de experiências curriculares.
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O que importa é tornar datas e festas carregadas de sentidos para as crianças, colocando, como
centro do planejamento curricular, as aprendizagens dos estudantes, seu desenvolvimento e sua
cidadania (Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil P. 36).

18 A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR É FEITA DA SEGUINTE FORMA:

Bebês: 0 a 1 ano e 6 meses e crianças bem pequenas: 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses.
Na educação infantil as 800 (oitocentas) horas anuais são executadas nos diasletivos constituído
de 10 (dez) horas relógio de atividades, totalizando 50 horas semanais.
As crianças participam da rotina da creche com atividades diversificadas como: atividades
pessoais, dirigidas e livres; sono; banho, alimentação, anfiteatro, pátio e parque de areia.
A rotina acontece conforme a tabela a seguir:
Atividades de rotina

Descrição
No período de adaptação os pais deixam seus filhos nas
salas de aula. A partir do período de adaptação as crianças são
recebidas no pátio, entram sozinhas e são acolhidas pelas monitoras e

Entrada

professoras no Hall de entrada. O café da manhã é servido no refeitório
(area coberta).
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As professoras fazem as acolhidas no pátio da instituição onde elas
cantam, contam histórias, fazem teatro e outras atividades. Em seguida
Roda de conversa

retornam para suas salas para realizarem os combinados de sala.
Acontecem as brincadeiras livres e dirigidas, no matutino com as
professoras regentes de 30h e 40h. Após acontece a coordenação
pedagógica das professoras de 30h de 13h às 14 horas e no vespertino
as professoras de 40 horas permanecem nas salas em regência até 16h

Atividades no pátio

quando saem para 1 hora de coordenação pedagógica deixando a
turma sobre a responsabilidade da monitora que desenvolve uma
atividade
mencionada no plano de aula vespertino.
Conforme escala, as professoras e monitoras, uma vez por semana

Brincadeiras livres

acompanham suas crianças para o parquinho de areia portando
brinquedos de plásticos, exceto os Berçários I e II que
tem atividades diferenciadas conforme idade.

Parque

Conforme a escala e a organização da instituição, uma vez na
semana, cada professora tem o seu horário para ir ao parque de
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brinquedos, podendo haver alteração.

Vídeo

Casa de boneca

Contação
dehistórias

Brincadeira
sdirigidas

Conforme a escala e a organização da instituição uma vez na semana
cada professora tem o seu horário para ir ao vídeo. Podendo haver
alteração.
A casa de boneca fica no pátio onde as crianças tem fácil acesso,nos
momentos das brincadeiras livres elas tem autonomia para escolher
como querem brincar. São utilizadas, também, para
apresentações teatrais conforme os planejamentos.
Acontecem todos os dias dentro e fora de sala de aula conformeos
planejamentos de cada professor regente. Toda sexta-feira
acontece a hora cívica e o dia de trazer o brinquedo de casa.
Conforme o plano de aula, cada professora desenvolvebrincadeiras de
acordo com a turma e suas necessidades. Acontecem geralmente no
pátio, na área externa, solário e na área verde. E no período vespertino
as brincadeiras são orientadas pelas monitoras, exceto as professoras
de 40 horas, pois as mesmas permanecem nas salas em regência até
15h 45min, quando saem para uma hora de coordenação pedagógica,
deixando a turma sobre a responsabilidade da monitora que
desenvolve as brincadeiras mencionadas no Relatório das atividades
Desenvolvidas no Vespertino.
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Atividades corporais

Atividades musicais

As professoras desenvolvem atividades de circuito, psicomotricidade,
lateralidade, coordenação motora fina egrossa, equilíbrio corporal e
espacial e outras no período matutino e as monitoras no período
vespertino exceto as professoras de 40 horas, pois as mesmas
permanecem nas salasem regência até 15h 45 min quando saem para
uma hora de coordenação pedagógica, deixando a turma sobre a
responsabilidade da monitora que desenvolve as atividades corporais
mencionadas no Relatório das Atividades
Desenvolvidas no Vespertino.
Diariamente os professores desenvolvem atividades relacionadas às
músicas dentro e fora de sala de aula. Pela manhã, as atividades são
direcionadas pelas professoras e no período vespertino quando saem
para hora de coordenação pedagógica a turminha ficam sobre a
responsabilidade das monitoras que desenvolve a atividade
mencionada pelas
professoras.
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É ressaltada a contextualização, ou seja, a abertura e sensibilidade para identificar as relações que
existem entre os objetivos de aprendizagem e das situaçõesdas aprendizagens com os contextos de vida
social e pessoal, de modo a estabeleceruma relação ativa entre a criança e o objeto do conhecimento,
envolvendo a comunidade escolar em geral na discussão e definição de prioridades, estratégias e ações
no processo educativo.
Com assistência das monitoras e pedagogas, bem como a equipe gestora, em todas as turmas, a
escola oferece atenção às necessidades pedagógicas de cada criança, em momentos diários de
estimulação individual e em grupo. Este acompanhamento do desenvolvimento de cada criança é
realizado de forma individual. Contamos com a participação de monitoras que colaboram ativamente
coma qualificação do trabalho pedagógico.
As atividades propostas na unidade educativa são discutidas em CoordenaçõesPedagógicas com a
equipe de professoras e gestoras. Em alguns momentos, nas atividades livres, as crianças são
consultadas sobre o que desejam fazer. Para isso, é necessário que o ambiente, em termos de matérias
e espaços, dê condições. As crianças participam da organização das atividades em um planejamento
de festa, porexemplo, pois se trata de uma atividade coletiva que pode ser organizada junto com as
crianças. O mesmo pode ser feito em relação a um passeio, uma visita fora da instituição, dentre outros.
É possível organizar, no CEPI, brincadeiras e músicas que envolvem questões de higiene e
alimentação. O sono é outro fator relevante para a saúde da criança, maso ideal é que sejam ofertadas
outras opções de atividades para as crianças que não querem ou não conseguem dormir. O momento
do banho é especial para a criança na escola. No berçário devemos cuidar da temperatura da água,
arrumar as roupas antecipadamente e escolher os brinquedos para entreter a criança antes, durante e
após o banho. No maternal é ofertado o banho como rotina e alguns momentos como diversão através
de banho e mangueira, quando as condições climáticas assim permitirem. As refeições são servidas em
temperatura adequada para as crianças, sendo cinco refeições ao dia, (café da manhã, lanche, almoço,
lanche da tarde e o jantar). Os cardápios são separados de acordo com as faixas etárias das crianças.
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As atividades dirigidas são aquelas que o professor realiza com uma ou poucas crianças,
procurando chamar a atenção para algum elemento novo do ambiente, comouma figura, uma brincadeira
com som etc. No momento em que as crianças aprendem a andar é relevante realizar passeios pelo CEPI.
O adulto deve coordenar inúmeras atividades com as crianças, a partir de certa idade, tais como: contar
histórias, fazer teatro com fantoches, ensinar músicas e brincadeiras de roda, brincar de escondeesconde, pique-pega, etc. O interessante é propor atividades à criança e deixá-la segura para escolher
a forma de participar. Isso significa respeitar seu ritmo, confiar na criança, na sua capacidade de ação
e na liberdade que tem para expressar seus sentimentos.
As atividades livres devem fazer parte da programação diária de todos os grupos de crianças,
desde o berçário até a turma dos maternais. Cabe às professorasorganizar espaços e momentos para que
as crianças, livremente, explorem o ambiente e escolham suas atividades específicas, mas é interessante
intervir e participar das brincadeiras, quando assim for necessário.
Os profissionais que desenvolvem atividades educacionais, sistemáticas e diretas com as crianças
são contratados segundo profissão e qualificação exigida e de acordo com as normas de Consolidação
das Leis do trabalho (CLT).
Atribuições de cada função:
FUNÇÃO

ATRIBUIÇÃO

Nº DE FUNCIONARIOS

DIRETOR PEDAGÓGICO Profissional graduado em 01
Pedagogia, com habilitação
em
Administração/Gestão
Escolar,
ou
PósGraduação/Especialização
em
Administração/Gestão
Escolar, com carga horária de
40 horas semanais, a ser
desempenhada na Instituição
Educacional para qual foi
contratado.
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COORDENADOR
PEDAGÓGICO

Profissional
da 01
educação,
portador
de
diploma de curso de nível
médio Magistério, Magistério
Superior ou curso Superior
em área pedagógica e afim,
com carga horária de 40
horas semanais, a ser
desempenhada na Instituição
Educacional para qual foi
contratado.

PROFESSOR

09
Profissional com diploma de
nível superior, formado em
curso de licenciatura, de
graduação
plena,
em
universidades e institutos
superiores de educação, com
habilitação em Magistério
e/ou
Magistério
para
Educação Infantil, admitida a
formação mínima para o
exercício do magistério na
Educação Infantil, oferecida
em
nível
médio
na
modalidade normal.

MONITOR

. Profissional que deverá ter 15
formação mínima em Ensino
Médio, com carga horária de
trabalho de no mínimo 40
horas semanais.
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SECRETARIO ESCOLAR

Profissional portador de 01
diploma de Técnico em
Secretariado Escolar – Área
de Apoio Escolar ou pelo(a)
Diretor(a)
Pedagógico(a),
desde que possua o curso de
Secretariado Escolar ou
esteja cursando, a critério da
Instituição Educacional

NUTRICIONISTA

Planejar,
orientar
e 01
supervisionar a partir do
cardápio, as atividades de
seleção,
compra
armazenamento, quantidades
de
produtos
a
serem
adquiridas,
produção
e
distribuição dos alimentos,
zelando pela qualidade dos
produtos, observadas as boas
práticas
higiênicas
e
sanitárias.

COZINHEIRO (A)

Preparar
e
servir
a 01
alimentação
escolar,
de
acordo com orientações do
nutricionista, observando as
normas de higiene, a data de
validade
dos
gêneros
alimentícios, a segurança e
técnicas de cocção;

AUXILIAR DE COZINHA

Auxiliarem todos os serviços da
cozinha

02

49

PORTEIRO (A)

Coordenar e orientar a 02
movimentação das crianças
na portaria da escola, desde o
início até o término dos
períodos

das

atividades

escolares;
Agente Patrimonial

exercer a vigilância da
instituição
pessoas
eventualmente

02

orientando
que
circulem

em locais inadequados.

SERVIÇOS GERAIS

MENOR APRENDIZ

Realizar trabalhos relativos à 02
limpeza e conservação de salas,
pátios, instalações sanitárias,
áreas
verdes
e
demais
dependências da entidade e de
equipamentos
sob
sua
responsabilidade;

Devem

desempenhar, 02

apenas, atividades de cunho
técnico-administrativo.

19 ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO.

A avaliação na Educação Infantil busca responder se e quando os direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento estão em processo de consolidação. Objetiva, portanto, cotejar a
educação ofertada e os parâmetros indicadores de qualidade. Nesse sentido, a qualidade, embora seja
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um termo polissêmico, pode encontrar amparo se for negociada entre os envolvidos (BONDIOLI,
2004).
Será realizada principalmente pela observação sistemática, registro das atividades, fichas,
questionários, relatórios, conselho de classe, interações online e atividades impressas (exposições das
produções feitas trimestralmente).
Também são realizadas palestras, reuniões e encontros com familiares nos dias letivos temáticos
de acordo como o calendário escolar proposto pela SEEDF. É disponibilizado duas vezes ao ano um
questionário para verificar o nível de satisfaçãosobre a forma e como o trabalho está sendo realizado
pela instituição, no qual é verificado se as expectativas da família estão sendo ou não atendidas e quais
são as sugestões viáveis para a melhoria dos serviços educacionais prestados.
Fundamentado no paradigma da inclusão educacional, o Distrito Federal, por meio da Lei n°
3.218/2003, estabeleceu que todas as escolas da rede pública de ensino são inclusivas, assegurando,
portanto, que as políticas públicas em educação,bem como os desdobramentos empíricos advindos das
mesmas, possam alcançar a população que requer atendimento especializado. Nesta direção, o
currículo, a avaliação, os métodos e as técnicas de ensino devem ser aplicados também à educação
especial, com o objetivo precípuo de garantir o direito à educação.
Nos momentos de planejamento e coordenações pedagógicas, buscamos sempre refletir sobre as
nossas práticas, a fim de evidenciar ações de sucesso e reorganizar as ações que precisam ser
melhoradas, visando à promoção de uma educação de qualidade, pois avaliar é acompanhar a formação
da aprendizagem do educando, é o cuidar, interagir de uma forma lúdica para que o educando aprenda.
(CHATEAU, 1987, p.4).
É importante que permita as famílias conhecer o trabalho da instituição de forma remota, junto
aos seus filhos e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil,
pois a cada momento as crianças apresentam maneiras diferentes de vivenciar e interagir com objetos
do mundo físico,onde a cada instante realizam novas conquistas, ultrapassando nossas expectativas e
causando muitas surpresas.
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20 PRÁTICAS AVALIATIVAS DA UNIDADE ESCOLAR NO ENSINO
REMOTO.
A ação avaliativa, na Educação Infantil, dá-se no sentido de compreender os processos, e
não os produtos das atividades. Assim, por meio das brincadeirase interações, os profissionais da
educação acompanham como as crianças recepcionam suas propostas e como se apropriam do
patrimônio cultural da humanidade, como se posicionam nas relações sociais, como
desenvolvem a criatividade, a imaginação, as experimentações e vivências e o fazem não para
atribuir notas ou atestar fracassos ou avanços, mas para, de acordo com Vigotski (2012a), atuar
na zona de desenvolvimento iminente, a fim de colaborar com o desenvolvimento de novas
formações nas crianças.
Avaliação no ensino remoto ocorre da seguinte forma:
20.1 Conselho de Classe: Os conselhos de classe acontecem normalmente ao final de cada
trimestre e têm o objetivo de possibilitar aos professores e às equipespedagógicas conversas sobre
o desempenho de suas turmas, abordar sobre práticas pedagógicas e novas metodologias a serem
aplicadas em suas salas.Neste ano, devido à pandemia do Covid-19 e ao isolamento social, as
reuniõesforam realizadas de uma maneira diferente - todas on-line.
20.2 Reuniões com a Comunidade Escolar: As famílias estão sendo alcançadas por
comunicado virtual, vídeos compartilhados, reuniões pelo google meet, lives e rodas de
conversas.
20.3 Orientação Nutricional: Valor nutricional dos alimentos e Laudos.
20.4 Questionários: Os questionários estão realizados de forma remota pelo formulário google
form.
20.5 Palestras: São realizadas pelo canal do youtube, google meet.

21 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR.
A organização curricular está embasada, tendo como eixo integrador da educação infantil,
Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. Os componentes curriculares fundamentados no Currículo
em Movimento são desenvolvidos por experiências voltadas para o conhecimento de mundo,
englobando os campos de experiência: o eu, o outro, e o nós, corpo, gestos e
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movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços,
tempos, quantidades, relações etransformações.
De acordo com o planejamento curricular a criança é o 0sujeito de direitos queé portador de
teorias, saberes; que pensa sobre o mundo e atribui sentido a ele a partir do que lhe é oferecido:
uma criança que não passa incólume as propostas que vivencia desde sua chegada até a saída da
instituição.
No que diz respeito à função sociopolítica e pedagógica, as DCNEIs (2009), reconhece a
importância da Educação Infantil como espaço pedagógico, que proporciona às crianças o
desenvolvimento pleno, sobretudo no que tange aos direitos civis, humanos e sociais. Isso
significa, finalmente, considerar as creches e pré-escolas na produção de novas formas de
sociabilidade e de subjetividades comprometidas com a democracia e a cidadania, com a dignidade
da pessoa humana,com o reconhecimento da necessidade de defesa do meio ambiente e com o
rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, degênero, regional,
linguística e religiosa que ainda marcam nossa sociedade.
Sobre a elaboração do currículo as DCNEIs (2009) orientam que: Art. 3º O currículo da
Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular asexperiências
e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do 144 patrimônio cultural,
artístico, ambiental, cientifico e tecnológico, de modo apromover o desenvolvimento integral de
crianças de 0 a 5 anos de idade.
O trabalho do coordenador pedagógico acontece de forma dinamizada ecooperada entre os
profissionais por discussão da teoria e a prática, criando mecanismos que favoreçam essa
articulação nos momentos de estudos eplanejamentos.
É importante afirmar que as ações realizadas em nosso planejamento curricular, às faixas
etárias, fases de desenvolvimento e turmas onde a criança está matriculada, sempre respeitam o
desenvolvimento individual do estudante embasado no Currículo em Movimento do Distrito
Federal – Educação Infantil.

22 PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA
PEDAGÓGICA.
A referida Proposta Pedagógica apresenta os seguintes planos de ação para sua
implementação:
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-

Gestão Pedagógica;
Gestão Participativa
Gestão Financeira;
Gestão Administrativa.

OBJETIVO
ESPECÍFICO
• Garantir a ordem
edisciplina dentro
dainstituição,
executando
aspolíticas
educacionais,
promovendo
encontros com
acomunidade
escolar,em prol
das ações
executadas

METAS
• Uma escola
dequalidade
garantindo
a
apropriação
do
conhecimento
científico
co
moinstrumento
para avida do
educando.

GESTÃO PEDAGÓGICA
AVALIAÇÃO
AÇÕES
DAS AÇÕES
• Palestras
e
reuniões para a
formação
e
informação.
•
Avaliaçã
o
Institucional

• Processual
econtínua.

RESPONSÁVEI
S
• Direção,
Coordenaç
ão
Pedagógica
,
Orientação
Educaciona
le
Professores

CRONOGRAMA
• 12 meses.

naescola.

OBJETIVO
S
ESPECÍFIC
OS
• Contribuir para
uma
ação articulada
de

METAS

• Uma escola que
de fato atue

GESTÃO
PARTICIPATIVA
AVALIAÇ
AÇÕ
ÃODAS
AÇÕES
ES
• Reunião geral
para
esclarecimento

• Processual
e
contínua.

RESPONSÁVEI
S
• Gestores,
professores,

CRONOGRAMA

• 12 meses.
54

e

democraticament
e,considerando
a garantia de
participação
coletiva,
valorizando os
profissionais da
educação, suas
ideias e projetos
de modo que
todos passem
aser cogestores.

todos envolvidos
com a realidade da
escola.

Organizar
redistribuir
s
finanças
acordo
s
necessidades
escola.

e
a
de
com
a

sugestões,
contribuindo para a
construção do PPP
participação
no
programa
nacio
nal
segurança
alimentar e nutricional
SESC MesaBrasil.

monitores
e
comunida
de
escolar.

metas estabelecida e
noPlano de trabalho.
• Elaboração
de
controle de gastos
por metas.

da
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OBJETIVO
S
ESPECÍFIC
OS
• Administração
da
verba
repassada
pela
SSEDF
com
responsabilidade
etransparência de
acordo
com
as
regras
da
prestação
de
cont
as.

GESTÃO
FINANCEIRA
AVALIAÇÃO
AÇÕES
DAS
AÇÕES

METAS

• Acompanhame
ntoda
utilização
dosrecursos
repassados
aInstituição.

•

Assessorar
naaplicação
derecursos,
controlando
entradas e
saídasfinanceira.
• Observação
constante
nas

•
Processual
econtínua.

RESPONSÁVEIS

• Contador e
auxiliar
administrativo,
diretor e
gestorfinanceiro.

CRONOGRAMA

• 12 meses.
meio
do
recebimento
notas
e
prestação
contas junto
gestor.

Por
de
da
de
ao
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
• Promover
adaptação dos
recursos e da
infraestrutura
necessários ao
funcionamento
dainstituição.

METAS
• Conservação
em sua estrutura
física e material
em que os
recursos
financeiros sejam
socializados,
sendodiscutida
sua aplicação.

GESTÃO
ADMINISTRATIVA
AVALIAÇÃO
AÇÕES
DAS
AÇÕES
• Adequação de
• Processua
recursos
l econtínua
financeiros para
alimentação,
materiais
pedagógicos e
melhoria do
espaçofísico.

RESPONSÁVEIS
• Diretor e
auxiliar
administrativo.

CRONOGRAMA
• Longo prazo.
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23 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO.

O acompanhamento e a avaliação da PPP pressupõem reflexão com base em dados “[...] concretos sobre como a escola organiza-se para colocar em
ação seu Projeto Político-Pedagógico” (NEVES, 1996, p. 32). A PPP será avaliada mediante o resultado das ações propostas visando o desenvolvimento
das aprendizagens, a qualidade e excelência de um trabalho feito em equipe e embasado nos aspectos éticos e morais, culturais e sociais levando em conta
a trajetória da comunidade escolar, não só para garantir um processo formativo e o sucesso para as crianças, como também para cumprir o seu compromisso
com a sociedade.
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Em relação à avaliação do projeto formal entre pais e funcionários, é realizado nas reuniões
questionário subjetivo e anônimo, que deixa o avaliador seguro para trazer pontos positivos e
negativos de qualidade física e pessoal. A avaliação é um processo diário, no que tange a captação
de subsídios para a melhoria da qualidade da educação.
A pesquisa de satisfação acontece no final do ano através de questionários para os pais e/ou
responsáveis sendo colocadas as respostas diretamente na urna e levado para a mantenedora para
avaliação e posteriormente são analisadas as estratégias de mudanças e pautas para melhorar os
atendimentos e infraestruturas, imediatos ou próximos, dentro da nossa instituição. Nesse sentido,
a instituição entende que as etapas de acompanhamento, controle e avaliação da PPP envolvem
momentos destinados a essa reflexão das ações, práticas e concepções contidas neste documento.
A avaliação institucional se dá entre pais e funcionários e é realizada de forma subjetiva e
anônima. O acompanhamento, controle e avaliação do PPP dar-se-á durante as coordenações
coletivas, reuniões de pais, conselho escolar, entre outros encontros que forem necessários para
avaliar se os objetivos estão sendo alcançados e se é necessário estabelecer novas estratégias e
metas. Esta avaliação é considerada como uma atividade de grande importância no processo de
ensino- aprendizagem, proporcionando aos profissionais uma interação entre toda a comunidade
escolar, descobrindo informações necessárias para a busca constante pela melhoria na educação
prestada no decorrer do ano letivo.

24 PROJETOS ESPECÍFICOS PROJETOS E AÇÕES DE 2021.

PROJETOS
PLANEJAMENT
OS
AÇÕE
S.
Projeto Acolhimento e
Inserção(Apresentação dos
espaços Teatro, contação de
histórias
Brincadeiras diversas,
musicalizaçãoPintura de
rosto,
Cine
pipoca,Brincadeiras no
parque apresentação do
de
funcionários,normas internas

Projeto semestral:
Sustentabilidade Este projeto
visa
ajudar na
conscientização das crianças
denovos
saberes
em
relação a
preservação, economia,
reutilização,hábitos
alimentares

JUSTIFICATI
VA.

OBJETIV
O.

primeiros
dias
na
escola
geram
expectativas,ansiedade,insegurança,angústia,medo
s e dúvidas em pais,crianças e equipe
escolar.Considerando esse momento muito
importante éfundamental desenvolver um trabalho
que facilite oacolhimento do ambiente familiar ao
ambiente escolardia após dia, ela vai criando um
vínculo com oseducadores, colegas e atividades,
sentindo ser cadavez mais segura. Sendo assim
Pensando e planejandoatividades que
garante
uma inserçãogradativa,envolvendo
todos em um ambiente afetivo e
acolhedor.
O Trabalho com o tema ‘’ Sustentabilidade’’ que se
propõe aqui, deverá apresentar para as crianças
uma nova visão de mundo que amplia seus
conhecimentosenvolvendo possibilidades de novas
experiencias. Conscientizar sobre os benefícios do ir
e do vir, dos direitos e deveres, boa alimentação, a
importância de reciclar e reutilizar, cultura, lazer e
espaços
geográficos e fazer a coleta seletiva correta para a

Perceber limites e regras nas relações
interpessoais. (Currículo em Movimento,
p.65)
Interagir com as crianças de diferentes
faixas etárias e com adultos em
atividadesde locomoção. (p.74)
Expressar seus próprios traços usando
diferentes materiais(tinta, areia,dentre
outros) (p.88).

Os

Proporcionar o conhecimento e a
conscientização acerca do tema.
Envolver a criança no meio ambiente e
desenvolver a construção de suas
atitudes A
preservação
com
o
desenvolvimento sustentável.
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saudáveis,espaços
geográficos , cultura e lazer
mostrando o consumo consciente
dentro e fora da instituição de
ensino.

preservação do meio ambiente,
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Projeto ( Anual): Projeto
Alimentação na Educação
Infantil:mais que cuidar, educar,
brincar einteragir
- Contação de história: O
sanduíche

da

dona

Maricota

(ensino remoto);
- Culinária sem fogão (festival de
sucos, salada de frutas);
- Dramatização

lúdica

sobre

auto- servimento na escola(como
se

comportar

e

escolher

os

alimentos, a forma correta de
pegar nos utensílios /talher e
prato);
-

Piquenique (quais alimentos

escolher na hora, para montagem
de um passeio ao ar livre) enfatizando

os

alimentos

saudáveis;
- Pratos saudáveis (como montar

Contemplarmos à alimentação como um produto
cultural ,carregado de significados.A reflexão sobre
nossa prática, embasada teoricamente, nos levou a
rever aquilo que visualizamos sobre alimentação
numa instituição de educação infantil, buscando
desenvolver atividades pedagógicas pertinentes
dentro do cardápio para conscientizar as crianças e
pais sobre os cuidados com as escolha, o preparo
e a oferta dos alimentos, que contribuem de
maneira significativa para o rendimento escolar e
desenvolvimento biopsicossocial.A alimentação é
usada culturalmente para facilitar as relações
humanas e a partir dessa concepção, o “comer”
resulta para a criança no CEPI não apenas “nutrirse” durante seu período de permanência, mas
também em participar do processo de conhecer e
aprender o mundo. A coordenação motora do ato
de manipular os utensílios, entre outras, são
habilidades que a criança pequena vai adquirindo
juntamente com os elementos da cultura na qual
está inserida.A alimentação é carregada de
emoções, tais como: dependência, solidariedade,
carinho,
ansiedade,
medo,
aconchego,
impaciência, frustração, saciedade, raiva, amor,
etc., portanto, deve ser planejada com um objetivo.
Transformar o caráter do Self-Service no momento
das refeições em algo prazeroso para as crianças,
contribuindo assim, aceitação dos alimentos pela
mesma.

Despertar na criança o interesse por uma
alimentação saudável, promovendo a
escolha e o consumo de alimentos em
forma
de
autoservimento, conscientizando a sua
contribuição na promoção da saúde de
forma atraente, lúdica e educativa.

/ recorte de imagens);
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- Musicalidade infantil com tema
alimentação.

Projeto Desfralde
Conversas informais passo a
passoa serem seguidas e
acompanhadasno processo
desfralde, confecção do mural
tchau tchau fraldinha.
Musicas e contação de historia.

Semana Distrital de
Conscientização e Promoção da
Educação Inclusiva aos Alunos
comNecessidades Educacionais
Especiais (Lei Distrital nº
5.714/2016).
Musicalização: A diferença é o
que nos une; Teatro com as
professoras,Turma da Monica,
inclusão
Roda de conversa.
Desfile com os
alunosTapete
sensorial
Brincadeira de cabra cega

Aprender a usar o banheiro é um processo composto
de diversas etapas, a criança pode levar alguns dias
ou alguns meses para aprender.
Os educadores tem em mãos ajudar a criança na
construção de sua autonomia e independência para
retirar o uso das fraldas.

A semana vem como objetivo de abordar a
importânciado respeito às diferenças na escola mais
inclusiva, Com figuras de pessoas diferentes como
cor, nome, estatura, problemas físicos ou mentais,
entre outros. Ser diferente é normal cada um é o que
é.

Fazer com que a criança aprenda a usar
obanheiro com autonomia.
Participar
colaborativamente
dasatividades de higiene
pessoal(pag:99) Experimentar
atividades que
envolvamsensações
táteis e percepção das partes
do próprio corpo.(pag:71)
Entender que todos têm direito à vida,ao
lazer
e,
principalmente
,
à
educação,respeitando as diferenças
existentes entre as pessoas.
Expressar musicalmente de modo livre e
direcionado(pag:81)
Observar diversas imagens por meio de
fotografia.
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Semana da Conscientização do uso
sustentavel da água ( Lei Distrital
nº5.243/2013).
A importância da água na
sustentabilidade
Contação de historia
Experimento
Brincadeiras
Confecção de mural.
Apresentação das professoras coma
música A água- Cristina Mel
Apresentação com as crianças
IX Plenarinha da Educação
Infantil:Musicalidade das
infâncias: de lá, de cá, de todo
lugar
Interação e brincadeiras
ouvindo, apreciando, cantando,
dançando eaprendendo os seus
significados. Trazem consigo
experiências e vivências
provenientes de suas relações
nos diversos grupos sociais.
-Dramatizações
- Confecções de instrumentos
epersonagens da música
- Sacola musical
- Confecção do livro de cantigas
- Teatro musical
- História cantada

Diante dessa problemática cada vez mais atual e
evidente (visto que muitas regiões tem
experimentado secas e falta d’água), elaboramoseste
projeto pedagógico.

O projeto será desenvolvido com a participação das
famílias que estará sendo proposto ações acerca da
importância da musicalidade nas atividades
desenvolvidas pela proposta pedagógica do CEPI

Conhecer ações relacionadas ao consumo
sustentavel (economia de matéria prima, água
e energia) e atitudes como reduzir, reciclar e
reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado
com o meio ambiente. (Currículo em
Movimento, p.99).

Estimular a aprendizagem por meio da
musicalidade nas diferentes linguagens.
Criar
oportunidades
para
que
professoras(es) e crianças ampliem seu
repertório dentro da musica.
Vivenciar musicas diversas ensinadas e
criadas
Resgatar musicas e seus Ritmos
Resgatar valores através das
cantigas Desenvolver autonomia

63

- caixa e lata musical
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- Acompanhamento músical
commateriais não estruturados
Semana de Educação para vida (
leifederal nº 11.998/2009)Cultura de Paz e Convivência
escolar
- Palestras: Convivência escolar
e cultura de paz do ensino
remoto aopresencial.
Comunicação não violenta
- Construção do Plano
deconvivência
- Contação de
histórias:Mundinhode paz e o
Cinco irmãozinhos
- Atividade com carmbos de
mãoBrincadeiras no espelho
- Musicalização: Normal e ser
diferente - Grandes
pequeninos
- Culminancia
- Reflexão: música "Passarinho
detoda cor"
Todos no combate a dengue
- História na lata: Filipa contra
dengue- Professora Lisiê
Aguiar
- Confecção do mosquito da
dengue
- Demonstrações de cenários

Para o respeito às diferenças, implica no esforço do
trabalho a partir da Educação Infantil com intuito de
modificar as nossas ações desde criança, estimular
lideranças positivas entre os alunos, prevenindo
futuros casos; interferir diretamente nos grupos, o
quanto antes, para quebrar a dinâmica do bullying,
rotulação, preconceito, julgamento ou ideia
preconcebida a respeito de uma pessoa ou povo.
Discriminação: quando os preconceitos são
exteriorizados em atitudes ou ações que invadem os
direitos das pessoas (idade, religião, sexo ou raça).
Promovendo o cultivo do amor, da paz respeitando
asdiferenças.

Tendo em vista o o aumento da doença da dengue,
acredita-se na necessidade de informar e promover
ações com as crianças e comunidade escolar para
uma mudança de atitude que leva a diminuição da
proliferação do mosquito Aede Aegypti.

Experimentar, nas relações, o
sentimento de justiça e respeito.
(Pág.67);
Valorizar e respeitar a
diversidadeDialogar e refletir
Combinar ações positivas

•

Conscientizar crianças e os
adultos sobre a importância de
prevenir a dengue combater o
mosquito transmissor do vírus
causador da doença “Aedes
Egypti”, por meio de diversas
estratégias de ensino que
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paraincentivar o combate a
dengue
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- Confecção de armadilhas para
omosquito- Brincadeiras dirigidas
Musicalização : Xô
Dengue
- Teatro
- Confecção de cartazes
aocombate a Dengue
- Entrega de medalhas “ Todos
contra a dengue”

favoreçam a aprendizagem dos
público alvo em relação a
temática “Dengue”.

67

18 de maio Dia Nacional de Combate
ao Abuso e ExplraçãoSexual e
Adolescentes lei.9.970/2000
- semáfaro do toque- Prevenção de
abuso sexual infantil – poema escrito
por Anielly Lima e Kefus Ibrahim
- Musicalização: Nisso e NaquiloBoneca Juju

Um dos caminhos para prevenir e combater o abuso e a
exploração sexual de crianças e adolescentes é a
educação para prevenção! A família e a escola devem
fazer esta orientação, pois a maioria dos abusos são
praticados por parentes ou pessoas conhecidas das
vítimas. A educação sexual contribui para um
desenvolvimento das crianças baseado no autocuidado e
na constituição de indivíduosconscientes de seus corpos,
voltado a desenvolver o autocuidado, de como diferenciar
o que é o espaçodo seu corpo e o espaço do corpo do
outro. Assim as crianças estarão mais protegidas, em
relação a perceber algum tipo de assédio, algum tipo
de
invasão ao seu corpo.

- Desenvolver o autocuidado
- Prevenir e combater o abuso e aexploração
sexual de crianças e adolescentes

68

Projeto: O Brincar como direito dos
bebês e das crianças
Estaremos propondo brincadeiras
diversas como:culturais, cores,
folclóricas, histórias, natureza,
materiais não estruturado
Confecções de brinquedos
Interações com participação das
familias
Projeto Diversidade ( semestral) –
- Musicalidades;
- Vestimentas
- Comidas típicas;
- Culturas
- Artes
- Danças
-Confecções
- Brincadeiras
- Confecções
- Literatura
- Patrimonios culturais
- Teatro
- Primavera
- Natal da família e encerramento.

O brincar é uma atividade essencial para as crianças.O
respeito incondicional à brincadeira é uma das mais
importantes funções da Educação Infantil, não somente
por ser no tempo das infâncias que essa atividade social
se apresenta com mais intensidade, mas, justamente, por
ela ser a experiência inaugural de perceber, sentir e
experimentar o mundo. Na brincadeira, as crianças se
percebem, aprendem, imaginam e criam linguagens por
meio do brincar e da liberdade que essa atividade pode
proporcionar.
Tendo em vista que as relações com o ambiente
começam quando a criança compreende o mundo quea
rodeia, o presente projeto visa trabalhar e explorar a
diversidade cultural existentes, proporcionando as
crianças o contato com outras culturas e
consequentemente com o novo, favorecendo o
desenvolvimento da tolerância ao diferente e reforçando
a autoestima e identidade de cada um. Permitindo
também que as crianças se divirtam com uma viagem
lúdica por alguns lugares abordando valores, regras de
convivência, respeito ao próximo, respeito as culturas
existentes.

Promover durante o ano ações do brincar,
atividades variadas e interessantes, visando
proporcionar a criança oportunidade de lazer
e sociabilidade educativas.
Criar vínculos com as familias

Explorar a diversidade contribuindo para a
construção da identidade pessoal de cada
criança e para que se reconheçam como pessoas
conscientes, pensantes, trabalhando no grupo
regras de convivência e respeito às diferenças.
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Dia do Patrimônio Cultural (Lei
Distrital nº5.080/2013) (17 de
Agosto)
Confecção e exposição dos
Patrimônios de Brasília.
Semana Distrital da Educação
Infantil ( 23/08 a 27/08 )
– Brincadeiras faz de conta:

Conhecer a história de Brasília, curiosidades e
a história de vida de pessoas que constituem
este contexto. (CM, p.67)

A chegada ao mundo é o primeiro desafio à criança. As
descobertas diárias e a forma como ela lidará através
dessa relação com o meio são fatores fundamentais, os
quais influenciarão no seu comportamento. A
brincadeira é a ponte que possibilita

Promover durante a semana ações atividades
variadas e interessantes, visando proporcionar
a criança oportunidade de lazer e sociabilidade
educativas.
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Sou um artista: pinturas, mágica das
cores, fazendo arte com as mãos e pés,
produções de tintas naturais.
Sou Master chef – brincar de fazer
comida, desafios dos ingredientes,
piquenique.
Sou uma contadora de história: Teatro
de
sombra,
histórias
com
massinha,grande roda de historia,
caixa surpresa de histórias, cesto ou
varal com livros, histórias sonoras

às crianças a ligação do real com o imaginário,
ampliando e aproximando o seu contato com o
ambiente.

Sou um músico: Bandinhas, sacola
musical,
confecção
de
instrumentos,
acompanhamento musical, danças,
Avental musical e latas musicais
Eu sou um motorista: Circuito de
transito,
desfile
de
carrinhos,
apresentação das educadorasmúsica “
Atravessar a rua” XUXA
Dia Nacional de Luta das pessoas
com Deficiência (Lei nº
11.133/2005) (21 de Setembro)
Diálogo com as crianças

Perceber que as pessoas têm características
físicas diferentes (altura, etnia, preferências,
local de moradia),
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Exposição de mural.
-Tapete sensorial
- Mural das sensações
- Confecção do mural com
asfamílias
- Dinamica com todos
osfuncionários
- Festa da criança
- Brincadeiras direcionadas
- Apresentações
- Teatros
-Musicalidades
- Gincana
- Ofinas pedagógicas
- Piquinique Coletivo
- Culminancia ( bolo, sorvete,
sucos, pipocas, gelatina,
cachorroquente, salada de
frutas.
- Cine pipoca
- Banho de mangueira
- Festa das cores
- Confecção de massinha
demodelar
Hsitórias

respeitando e valorizando a diversidade.
(Currículo em Movimento, p.65)

A presente ação busca proporcionar as crianças
uma semana de diversão, lazer e aprendizado,
como uma perspectiva de alegria, sabedoria,
animação. Através de jogos brincadeiras e
competições, ao mesmo tempo propondo a
interação com materiais pedagógicos que lhes
serão ministrados, buscando uma aprendizagem
significativa proporcionada pela brincadeira e o faz
de conta, pois brincando as crianças desenvolvem
suas capacidades motoras sociais, culturais e de
imaginação.

Promover durante a semana atividades
variadas
e
interessantes,
visando
proporcionar conhecimentos.
Oportunidade de lazer e sociabilidade
educativa.
Manusear diferentes materiais para a
realização de pintura.
Participar de situações que envolvam a
coordenação global.
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Mala literaria;
-leitura em familia
-desenho
-reconto de historias
-desenvolver o grafismo

Atraves da
criatividade.

leitura

estimular

a

imaginação,

Promover momentos de interação com as
familias, desenvolver o imaginário a
concentração e o prazer pela leitura.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
OORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÃNDIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA IPÊ AMARELO

25 PROJETO ESPECÍFICO
O Centro de Educação da Primeira Infância IPÊ AMARELO, entende que o trabalho com
projeto permite que a criança, através do planejamento, execução e avaliação, tenha um maior
aproveitamento na aquisição do conhecimento, interagindo com o grupo em diversas áreas do
conhecimento de acordo com a necessidade da realidade da escola. Como também em parceria com
a SEE-DF em ações, oferecidas pela rede, para enriquecer o trabalho pedagógico no decorrer do ano
letivo. Nos quadros abaixo estão descriminado do projeto e ações específico da escola e as ações da
SEE-DF.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
OORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÃNDIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA IPÊ AMARELO

26 Projeto “Sou Criança, Sou Protagonista”.
27 JUSTIFICATIVA
A proposta do projeto é nortear o trabalho no CEPI para o ano letivo de 2021 inserindo a
criança como protagonista no seu processo de desenvolvimento. Estimular nos professores o prazer
de ensinar e aprender, valorizando a criança, respeitando-a como sujeito na construção de sua história.
Levando em consideração a importância de dar espaço ao protagonismo infantil sabendo que a criança
estabelece relações e diálogo com seu tempo e espaço, constrói significados e conhecimentos no seu
mundo.
A criança é cidadã e portadora de direitos, atua social e civilmente, e têm necessidades e
características físicas, morais e afetivas. Deve ser considerada em sua singularidade e valorizada nos
próprios tempos de desenvolvimento. Necessita ser respeitada independentemente de sua cultura,
podendo construir novos direitos. Ela é portadora de sensibilidade ecológica, pois é sensível e se
transforma no ambiente que a cerca. Estão em constante aprendizagem, ao mesmo tempo também
ensinam.
Proporcionar uma troca no contexto social e Cultural. Dar espaço ao protagonismo concedendo
oportunidades interativas, exploratórias e interrogativas, ampliar o universo de experiências
conhecimentos e habilidades dos mesmos. Diversificar e consolidar novas aprendizagens, atuando
de maneira complementar a educação da família. Dessa forma espera-se aproximar a comunidade da
escola e proporcionar a criança um atendimento de qualidade respeitado os seus direitos.
28 Objetivo Geral
Proporcionar à criança a garantia dos direitos conforme previstos em lei por meio do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) como também no Marco Legal da Primeira Infância que lhes
garante o direito de serem ouvidas e incluídas nos processos e decisões. Estimular a criança no
processo de desenvolvimento como seres humanos mais ativos na sociedade, desenvolver maior senso
de responsabilidade, contribuir para a formação de crianças mais ativas e empáticas, no
desenvolvimento da autoestima e habilidades sociais, proporcionando a elas maior sentimento de
pertencimento aos espaços da escola, família e sociedade.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
OORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÃNDIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA IPÊ AMARELO

29 Objetivos específicos
Proporcionar para a criança estímulos a fim de contribuir com o seu desenvolvimento infantil
nas áreas física, cognitiva, social e afetiva (emocional), garantir que a criança tenha um
desenvolvimento saudável.
Ações a serem desenvolvidas de acordo com o projeto anual.
✓ Acolhimento e Inserção (08-03 a 13-03);
✓ O brincar como direito dos bebês e das crianças (anual)
✓ IIX Plenarinha da educação Infantil, Musicalidade das Infâncias: de cá, de lá, de todo
lugar (anual);
✓ Alimentação na Educação Infantil: mais do que cuidar, educar, brincar e interagir.
✓ Vivendo Valores (anual);
✓ Desfralde (anual )
✓ Grafismo (anual )
✓ “Escola e Família de mãos dadas” (maio; setembro; dezembro);
✓ Transição (11/2021).

Projeto Acolhimento e Inserção

Período de inserção e acolhimento: 08/03 a 19/03/2021
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30 Introdução:
Com o isolamento social, tivemos que inovar na nossa maneira de trocar experiências com as
crianças. Sabendo que os alunos são protagonistas das suas próprias aprendizagens e construtores da
sua própria história, em desenvolvimento, todas as propostas tem que garantir os diretos de
aprendizagem (conhecer-se participar, explorar, brincar, conviver e expressar-se)com atividade de
fácil execução e compreensão das famílias e das crianças.

31 Justificativa:
Considerando também as dificuldades de acesso à internet o primeiro passo foi realizar um
projeto possibilitando o contato com as nossas crianças e famílias através de ferramentas digitais para
que os vínculos criados se fortaleçam mesmo distante, proporcionando um ambiente virtual agradável
e acolhedor com atividades lúdicas e prazerosas as quais supram a separação das crianças e
educadores em época de pandemia devido ao covid 19. Realizando atividades que estimulem a
socialização como: musicas, danças, brincadeiras, histórias dentre outras, dessa forma o professor irá
criar vínculos afetivos, e cognitivos facilitando o processo de adaptação e socialização mesmo sendo
de forma remota, e escuta sensível.

32 Objetivos;
✓ Desenvolver um trabalho coletivo no ambiente virtual incluindo a família no processo de
aprendizagem como parceiros e colaboradores, estimulando o desenvolvimento das crianças
bem pequenas, e embasadas no currículo em movimento da secretaria de educação do Distrito
Federal.
✓ Desenvolver atividades que permitam que as crianças e pais conheçam e interajam entre si
colaboradores e professores.
✓ Estabelecer uma comunicação entre pais e membros da escola com participação das crianças.

33 Ações
✓ Vídeo de boas-vindas.
✓ Vídeo sobre o dia da mulher.
✓ Identidade
✓ Inclusão
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✓ Vídeo chamada com as crianças para conhecê-las
✓ alimentação saudável (nutricionista)
✓ Reunião com os pais
✓ Musicalização
✓ Historias cantada
✓ Brincadeiras
✓ Valores (respeito, amor)

34 Campos de experiências:
✓ O eu o outro e os nós;
✓ Corpo, gestos e movimentos;
✓ Traços sons cores e formas;
✓ Escuta, fala, pensamento e imaginação;
✓ Espaços, tempos, relações e transformações.

35 Desenvolvimento:
Explicar as famílias que este é um afastamento temporário e que organizem uma rotina que não
canse as crianças. Também orientar os responsáveis que não façam a atividades por eles, mas que
ocupem o lugar de mediadores, escreventes, com atividades empresas que serão disponibilizadas para
aqueles que não tem acesso à internet.
Outra estratégia que entra em ação, é uma plataforma digital na qual os professores e monitores
poderão interagir diretamente com as crianças através de pequenos vídeos, com orientações voltadas
aos responsáveis pelas as crianças, para que se promova atividades pedagógicas orientadas e
brincadeiras intencionais, e direcionadas, supervisionadas por seus responsáveis.
“Sabe-se dos grandes desafios, que as famílias estão enfrentando, pois conta-se com o empenho
dos responsáveis para mediar as atividades propostas apesar da sua rotina diária familiar. Mas estamos
tentando garantir que todos possam ter momentos de aprendizagem sem deixar ninguém fora, nossa
preocupação é ajudar os pais e as crianças compreender esse momento sem causar transtornos. A
participação afetiva das famílias traz boas contribuições para o processo de acolhimento por diversas
razões: diminui o medo e a ansiedade, inicia-se uma construção de um vínculo de confiança entre
crianças, professores e responsáveis. Partindo de um planejamento que considere a importância da
família nesse primeiro momento. Professores e monitores devem demonstrar interesse em atividades
que proporcione o desenvolvimento das diversas formas de linguagem como cantar, dançar, imitar,
balbuciar, desenhar, pintar, dentre outras; auxiliar no desenvolvimento psicomotor como engatinhar,
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arrastar, correr, rolar, pular, rasgar, amassar, subir, descer, andar em linha reta. Atividades que
instiguem a imaginação e a criatividade: faz-de-conta, reconto de histórias e brincadeiras livres.
Fazer o registro do período de adaptação por meio de vídeos e fotografias, coleta de depoimento
das famílias, desenhos produzidos pelas crianças etc.

36 Recursos

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Notebook;
Fantoches;
Celular
Brinquedos
Tintas
Pregador de roupas
Tnt
Humanos

37 Execução.

A ação foi executada pelo grupo de docentes, coordenação e gestão, resultado do planejamento
detalhado e metódico das ações necessárias para a conclusão do projeto de forma que possa atingir
os melhores resultados.

38 Público Alcançado.

É importante destacar que o público alcançado relacionado à criança e a família possa ter
informações para dispor de chances de entender melhor os seus desejos, e criar um relacionamento
mais próximo com o professor criando estratégias assertivas direcionadas, criando chances de ganhos
e criação de aprendizagem cognitivas afetivas e sociais

39 Conclusão.
As crianças serão avaliadas no desempenho das habilidade e competência utilizadas durante a
realização das atividades remotas, sempre com a mediação do professor e supervisionado pelo
responsável. Respeitando o limite e o tempo do desenvolvimento de cada um.
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40 PROJETO BRINCAR COMO DIREITO DOS BEBÊS E DAS CRIANÇAS.

40.1 Introdução:
Em razão da importância da brincadeira para o desenvolvimento da criança, as escolas de
Educação Infantil resgatam o ato de brincar, relacionando-o ao aprendizado.
No dicionário, o conceito de brincar está associado à diversão e à recreação. Essa é considerada
uma atividade essencial para as crianças, que compreendem o universo lúdico, no qual comunicamse consigo mesmas e com o mundo. Com as brincadeiras, as crianças desenvolvem a consciência
sobre o próprio corpo, constroem conhecimentos, adquirem valores, costumes, autonomia e se
inserem em um contexto social. Além de ser uma atividade própria da infância, marcada pela
expressão dos sentimentos e a vontade de brincar, a brincadeira terá um papel fundamental no
processo ensino aprendizagem.
A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento absoluto das crianças até cinco
anos de idade. Assim, os professores precisam observar a importância de um trabalho pedagógico que
busque incentivar a imaginação e organizar um ambiente rico para brincadeiras. Ainda que as crianças
geralmente só se preocupem em se divertir com as brincadeiras, são inúmeras as habilidades que elas
aprendem brincando.
O brincar tem como propósito oportunizar às crianças ambientes em que venham interagir com
os brinquedos e objetos, individualmente e com outras crianças. Através de brincadeiras, é possível
promover situações de interação social. Brincando, a criança estimula o desenvolvimento cognitivo,
os sentidos, audição, visão, tato, trabalha a alta autoestima, autonomia, propiciando, ainda, a
compreensão do eu como protagonista da sua história.
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Segundo Vygotsky (2008), a brincadeira cria a chamada zona de desenvolvimento iminente,
impulsionando a criança para além do estágio de desenvolvimento que ela atingiu. Para o autor, o
brincar libera a criança das limitações do mundo real, permitindo que ela crie situações imaginárias.
(apud Vygotsky, Currículo em Movimento 2018, pág 31).

41 Justificativa:
Brincar é direito fundamental de toda criança, independentemente de cor, raça, religião ou origem social.
A legislação brasileira reconhece explicitamente este direito tanto na Constituição Federal (1988), quanto
no estatuto da criança e do adolescente (ECA). Pensando nesse direito a equipe pedagógica do CEPI IPÊ
AMARELO tomou a decisão de verbalizar essas ações que já aconteciam em nossa instituição por meio desse
projeto, oportunizando as brincadeiras livres e dirigidas das crianças. Nas brincadeiras livres as crianças
produzem suas brincadeiras aprendem a interagir com o outro, e entre pares desenvolvem habilidades e
aprendizagens. Isto é, o brincar de modo espontâneo possibilita a vivência da cultura lúdica e a expressão plena
da infância criativa em suas incontáveis aprendizagens. Nas brincadeiras dirigidas a criança é estimulada a
novos desafios, possibilitando o seu desenvolvimento por meio de um olhar intencional de um educador que a
acompanha.

42 Público Alvo:
Bebês e crianças de 0 a 3 anos e 11 meses.

43 Objetivo Geral:
Oportuniza as brincadeiras por meio do Educar e Cuidar, Brincar e Interagir.

44 Objetivos específicos:
44.1 O EU, O OUTRO E O NÓS.

•

Compartilhar os objetos e os espaços com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos e negociar
sua participação nas brincadeiras;

•

Conhecer, utilizar e negocia regras básicas de convívio social nas interações, nas brincadeiras e no uso
de espaços diversos;

•

Reconhecer a importância da troca e partilha dos brinquedos e outros materiais disponibilizados no
grupo.
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44.2 CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.

•

Participar de brincadeiras da cultura infantil, de acordo com regras estabelecidas;

•

Participar, de forma individual e coletiva em brincadeiras livres e dirigidas;

•

Participar de brincadeiras com objetos de diferentes tamanhos, formas, texturas e pesos.

44.3 TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.

•

Vivenciar brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e possibilidades da cultura popular;

•

Interagir com crianças de diferentes idades, utilizando brinquedos de materiais alternativos;

•

Participar e interagir em brincadeiras de faz de contas, de modo a vivenciar diferentes papéis sociais.

44.4 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO.

•

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

•

Dialogar com crianças de diferentes idades e com adultos, expressando seus desejos, necessidades,
sentimentos e opiniões;

•

Desenvolver a autoexpressão nas brincadeiras de faz de contas, lançando mão da imaginação e
memória.

44.5 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.

•

Arrumar o espaço por meio de experiências de deslocamento de si e dos objetos;

•

Identificar e marca a passagem do tempo, destacando datas importantes e eventos;

•

Identificar e reproduzir trajetos com dados predeterminados, por meio de brincadeiras e jogos.

45 Metodologia:
Esse trabalho acontecerá por meio de brincadeiras lúdicas, cotação de histórias, construção de
brinquedos com materiais reutilizados e reaproveitados, vídeos aulas, aulas on-line via google meet,
drive thrur, redes sociais, dramatizações e brincadeiras, músicas, teatro, receitas divertidas de
alimentação saudável.
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45.1 Ações:
MAIO
•

Projeto

JUNHO

JULHO

•

•

Brincadeiras

brincar/

AGOSTO

Danças

Culturais.

aprender

•

e

Brincadeiras

brincadeiras

e

festivas.

Músicas

brincando

folclóricas.

SETEMBRO
•

OUTUBRO

Brincando e
aprendendo
com

a

•

Semana da
criança.

NOVEMBRO
•

DESEMBRO
•

Histórias,
músicas

e

brincadeiras
em família.

brincadeiras

semana do

da

cultura

trânsito.

africana.

45.2 Recursos:
Humanos, descartáveis, garrafas pets, papel criativo, folha A4, papelão, tinta guache, lápis de
cor, giz de cera, gravuras e imagens, tnt, fantoches, brinquedos diversos, objetos diversos, caixa de
música, computador, estúdio de gravações, Currículo em Movimento do DF – Educação Infantil.

45.3 Execução.
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A ação será executada pelo grupo de docentes, coordenação e gestão, resultado do planejamento
detalhado e metódico das ações necessárias para a conclusão do projeto de forma que possa alcançar
os objetivos com êxito.

45.4 Público Alcançado.
É importante destacar que o público alcançado está relacionado às crianças matriculadas nessa
instituição.

46 Referência Bibliográfica:

(Brasil. Constituição, 1988). O artigo 227

Caderno de sugestões 2021/ UNIEB, páginas 3,4.
Currículo em movimento da Educação básica (Educação infantil), páginas 31,65,66,71,73,85,
89.90,96 e 97.
Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 16.
http://www.planalto.gov.br/legislacao/
https://www.ipabrasil.org/post/o-direito-de-brincar
https://www.dicio.com.br/brincar/

https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/projeto-bau-brincante

47 PROJETO: PLENARINHA. MUSICALIDADE DAS INFÂNCIAS

84

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
OORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÃNDIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA IPÊ AMARELO

Período de inserção e acolhimento:

48 Introdução
A música tem um papel importante na educação infantil, pois é considerada uma fonte
fundamental para o desenvolvimento humano, também auxilia o despertar de habilidades criativas
proporcionando que a criança crie e inove sempre que for desafiada, favorecendo assim a ampliação
de diversas áreas do cérebro e da linguagem, aperfeiçoando a sensibilidade da criança e a capacidade
de concentração da mesma.
Desde muito pequenas, a maioria das crianças convivem com a música, logo a maioria delas
possuem o gosto por ouvir e cantar. Neste sentido, ouvir, aprender uma canção, brincar de roda, são
atividades que despertam, estimulam e desenvolvem num todo.
Durante a socialização da criança no espaço escolar, a principal ferramenta de comunicação da
mesma, é a linguagem, segundo Bréscia (2003, p.25), destaca: “A música é uma linguagem universal,
estando presente em todos os povos, independentemente do tempo e do espaço em que se localizam”.
Dessa forma a criança se socializa em seu meio, observando, interagindo e aperfeiçoando sua
aprendizagem cultural.
A convivência da criança com a música na educação infantil desde cedo, propicia um contexto
escolar de aprendizagem interessante e ativo, sendo a musicalização uma grande aliada do professor
mediador para a descoberta e a construção de novos saberes educacionais e culturais. É nessa
perspectiva que abordaremos a música nesse projeto.
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49 Justificativa:
A Plenarinha de Educação Infantil é um projeto pedagógico da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, desenvolvido desde 2013, por meio Subsecretaria de Educação
Básica/Diretoria de Educação Infantil, em todas as unidades escolares públicas e instituições
educacionais parceiras que ofertam Educação Infantil no Distrito Federal.
Esse projeto apresenta o processo de construção da aprendizagem, relacionando a importância
da música para a construção do saber e seus benefícios no desenvolvimento da criança no espaço da
educação infantil. A musicalização é um instrumento mediador que possibilita o processo de
construção do conhecimento das crianças, despertando o prazer pelas diversas áreas do conhecimento,
aprimorando habilidades, favorecendo a imaginação e a criatividade. Nesse sentido a música pode
desencadear uma aprendizagem mais lúdica e prazerosa, auxiliando o professor a obter resultados
transformadores para o aprimoramento dos conhecimentos dos seus alunos.

50 Objetivo
O objetivo geral deste projeto é reconhecer a música como um elemento fundamental no
processo de aprendizagem na educação infantil;
•

Visa resgatar um pouco dos aspectos históricos em relação à cultura músical;

•

Reconhecer importância da música na aprendizagem das crianças da educação infantil de
modo a enfatizar que ela deve ser usada como um instrumento pedagógico e também elemento
contribuinte para o desenvolvimento da construção do saber, tornando a escola um espaço
mais alegre e receptivo;

•

Trazer uma reflexão sobre a prática da musicalização e a aprendizagem das crianças no espaço
da educação infantil.

51 Ações
➢ Vídeo aula com as professoras e monitoras, cada uma com sua turma:
➢ Contando histórias sobre a importância da música;
➢ Cantando musicas relacionada à idade de cada criança;
➢ Histórias cantadas;
➢ Resgate cultural;
➢ Fazendo brincadeiras onde a criança vê na pratica como é bom aprender cantando;
➢ Construção de instrumentos a partir do que a criança tem em casa;
➢ Uso do próprio corpo como emissor de sons;
➢ Uso da natureza para perceber os sons emitidos por ela;
➢ Vídeo Chamada com as crianças – Meet;;
➢ Projeto alimentação na educação infantil;
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52 Campos de experiências:
✓ O eu o outro e os nós;
✓ Corpo, gestos e movimentos;
✓ Traços sons cores e formas;
✓ Escuta, fala, pensamento e imaginação;
✓ Espaços, tempos, relações e transformações.

53 Desenvolvimento:
➢ Escuta sensível com os alunos sobre o que é a música, o que é o som, e como isso está
relacionado ao desenvolvimento e aprendizagem. O professor poderá contar alguma história
associada ao tema;
➢ Cada criança poderá confeccionar um instrumento musical;
➢ Peça teatral sobre o tema, onde os professores usarão fantoches;
➢ Trabalhar com o resgate de músicas antigas e outras recentes;
➢ Trabalhar com experiências concretas, usando o corpo, a natureza para perceber que a
música está presente em tudo.

54 Recursos

Recursos didáticos são todos os materiais, atividades e soluções utilizadas durante a
realização do projeto, como:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

revistas;
jornais;
livros;
entrevistas com pessoas da família e da sociedade;
Cola;
Tesoura;
Enfeites;
gravuras xerocadas;
Notebook;
Fantoches;
Celular;
Brinquedos;
Tintas;
Pregador de roupas;
Tnt;
Humanos
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55 Execução.
A ação será executada pelo grupo de docentes, coordenação e gestão, resultado do
planejamento detalhado e metódico das ações necessárias para a conclusão do projeto de forma que
possa atingir os melhores resultados.

56 Público Alcançado.

É importante destacar que o público alcançado relacionado à criança e a família possam ter
informações para dispor de chances de entender melhor os seus desejos, e criar um relacionamento
mais próximo com o professor criando estratégias assertivas direcionadas, criando chances de
ganhos e criação de aprendizagem cognitivas afetivas e sociais.
57 Conclusão.
Espera-se que ao término do projeto as crianças estejam conscientes da importância da
musicalização tanto para a vida como para o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas.

Projeto: Alimentação na
Educação Infantil: Mais do que cuidar,
educar, brincar e
Interagir.
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A saúde não está na forma física, mas na
forma de se alimentar.
(Autor desconhecido).

58 Tema
Alimentação na Educação Infantil: mais do que cuidar, educar, brincar e interagir.

59 Apresentação
O presente projeto tem como objetivo abordar e discutir assuntos relacionados à
alimentação saudáveis a partir da infância, ampliando os conhecimentos dos educandos e
famílias sobre o tema. O tema alimentação é motivo de preocupação dos pais e educadores,
visto que o mercado oferece uma enorme quantidade de produtos alimentícios que, através
da mídia, invadem as nossas casas e tornam os hábitos alimentares bastante inadequados.

60 Problematização:
Qual a importância de se trabalhar a Educação Alimentar no âmbito Escolar?
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61 Justificativa:
Uma alimentação saudável na infância é o primeiro passo para uma vida duradoura e com maior
bem-estar. A infância e a juventude são fases de aprendizado, nas quais todos passam por diversas
transformações. Fazer com que essas mudanças aconteçam da forma mais natural possível é um dos
objetivos de adotar hábitos mais saudáveis desde o início da vida. As refeições possuem um impacto
em tudo que fazemos diariamente, é ela quem nos fornece energia, mantém o corpo funcionando
corretamente e ajuda no desenvolvimento.
Então, é necessário que se tenha uma atenção especial na alimentação desde a infância.

62 Público Alvo:
Crianças matriculadas no CEPI IPÊ AMARELO e a comunidade escolar.
Período: 10/03 2021 a 21/12/2021.

63 Objetivos

64 Objetivo Geral:
Reconhecer a importância de ingerir alimentos saudáveis, os seus valores
nutricionais e os benefícios da alimentação correta para a saúde.

64.1 Objetivos específicos:
•

Reconhecer diversos tipos e origens de alimentos, compreendendo a importância de
uma alimentação saudável. (Et38).

•
•
•
•
•
•
•

Reconhecer os diferentes tipos de alimentos, desenvolvendo os sentidos,
estimulando a linguagem oral e visual.
Incentivar aos bons hábitos alimentares;
Incentivar hábitos de higiene, como lavar as mãos antes de consumir qualquer
alimento, lavar frutas e verduras e demais alimentos·
Identificar as preferências alimentar dos alunos;
Conscientizar os alunos sobre a importância de nos alimentamos;
Reconhecer os alimentos que fazem bem à nossa saúde e seus valores
nutrionais dando ênfase aos alimentos saudáveis e a higienização dos mesmos.
Identificar cores, texturas e os diferentes sabores.
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65 Campo de experiência:
•

O Eu, o outro e o Nós.

•

Corpo, gestos e movimentos.

•

Traços, sons, cores e formas.

•

Fala, escuta e pensamento

66 Metodologia:
•

Musicalização

•

Contação de história

•

Dramatização

•

Pintura

•

Gravuras

•

Recorte

•

Colagem

•

Exposição da Pirâmide alimentar

•

Disponibilizar aos alunos imagens de diversos tipos de preparações para
um almoço ou alguma outra refeição (saladas, guarnições, pratos
principais, acompanhamentos, sucos, sobremesas);

•

Solicitar que os alunos montem sua própria refeição com supervisão do
responsável;

•

Observar os alimentos e preparações menos aceitos e explicar a
importância destes para o organismo, bem como relatar os prejuízos do
consumo excessivo de guloseimas.

•

Exposição de pratos decorativos.

•

Elaboração de receita saudável juntamente com as crianças. Despertar o
interesse das crianças por uma boa alimentação.

67 Desenvolvimento das ações:
➢ Avaliação Nutricional das crianças (Vai acontecer no decorrer do ano)
➢ Palestra Sobre Alimentação para os pais.

➢ Os sentidos: A Visão, o Paladar e a Olfato – Vendo, Comendo e Sentindo aromas dos
alimentos
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➢ Suco do Hulk : Fazer um suco de Couve com Maracujá e dar o Nome de Suco do Hulk. E

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

falar que quem tomar o suco vai ficar forte igual o Hulk, aguçando a imaginação da criança.
Logo após confeccionar máscara do Hulk.
Oficina Culinária ;Teatro de fantoches Contar histórias apresentando os personagens do
teatro para os alunos
(cenoura,Batata,Laranja,abacaxi,melancia,uva,abóbora,peixe,queijo,beterraba,feijão, alface,
banana, brócolis, pão, couve, salsa, sorvete, bala, chocolate, biscoito recheado, etc...);
PROVA 1 - Montagem do pratinho saudável:
Teatro sobre alimentação saudável (Atividades para os maternais);
Montar uma peça teatral falando sobre a alimentação saudável ;
Avaliação nutricional com os alunos (Vai acontecer no decorrer do ano;
Explorando a Pirâmide Alimentar;

➢ Conscientizar os Pais a Quantidade de açúcar, sal e gordura contém nos Alimentos

(Palestra para crianças e Famílias)
➢ Desenvolvimento: Olhar o rótulo dos alimentos e pesar as quantidades de sal açúcar e
gordura que tem nos alimentos escolhidos, colocar junto com a embalagem de cada
alimento e explicar a importância do não consumo desses e os malefícios que eles podem
trazer a saúde
➢ Conscientizar os Pais a Quantidade de açúcar, sal e gordura contém nos Alimentos

(Palestra para crianças e Famílias)
Desenvolvimento: Olhar o rótulo dos alimentos e pesar as quantidades de sal açúcar e gordura que
tem nos alimentos escolhidos, colocar junto com a embalagem de cada alimento e explicar a
importância do não consumo desses e os malefícios que eles podem trazer a saúde.
Reuniões individuais com os pais para apresentar o resultado da Avaliação Nutricional (Vai
acontecer no decorrer do mês).
OBS: Os pais serão chamados nas seguintes condições:
➢ Filho Apresentar Risco de Desnutrição;
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➢ Filho apresentar Risco de sobrepeso;

68 Referência Bibliográfica:
Blog nova escola.
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em
Movimento da Educação Básica – Educação Infantil. Brasília-DF, 2° ed.,2018.
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Guia do Projeto Alimentação da Educação
Infantil: mais do que cuidar, educar, brincar e interagir. Brasília-DF,2018.
BRASÍLIA. Secretaria de Estado de Educação. Catálogo de Programas e Projetos da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal.Brasília,2018.
BARBOSA, M.C.S. Praticas cotidiana na educação infantil: base para a reflexão sobre as orientações
curriculares. Brasília: Ministério da educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,2009.

69 Avaliação:
Neste projeto de ensino a principal característica da avaliação educacional é o
caráter formativo, que se dá mediante a observação e o registro do educador sobre os
processos de aprendizagem e desenvolvimento das ações desenvolvidas com as
crianças, bem como da qualidade das interações estabelecidas entre criança e adulto.
NUTRICIONITA: SUELI BEZERRA DA SILVA
CRN 6724.

VIVENDO VALORES

2021

70 Tema: Vivendo Valores
71 Apresentação:
Tal projeto visa tratar os valores na educação infantil que dignifica a pessoa humana que a
nosso ver, são fundamentais para o desenvolvimento de outros valores como: O respeito, a
responsabilidade, a partilha e a amizade despertando o senso moral na infância sensibilizando e

93

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
OORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÃNDIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA IPÊ AMARELO

resgatando valores no cotidiano da escola infantil, construindo assim uma infância de qualidade para
novos desafios.

72 Problematização:
Qual a necessidade de trabalhar valores na educação infantil?

73 Justificativa:
A instituição que oferta a educação infantil e um espaço privilegiado na construção do
conhecimento humano. Por isso a uma importância para que a criança venha a prender a valorização
do ser humano, sendo assim uma parte essencial na formação da mesma tendo impacto por toda vida,
pois ao estimular nas crianças a valorização de boas atitudes, e possível ajudá-los a desenvolver
valores étnicos e morais desde cedo, contribuindo para a formação de uma sociedade justa e saldável.
Cumprindo assim com o maior papel da escola favorecer um aprendizado que proporcione o
desenvolvimento de valores indispensáveis a formação humana.

74 Público Alvo:
Crianças de 0 a 3 anos e 11 meses e a comunidade escolar.

75 Objetivos

75.1 Objetivo geral:
Proporcionar as crianças condições para que ele juntamente com os professores reflita sobre a
necessidade de respeito entre todos, cumprindo assim, com o maior papel, favorecer uma aprendizagem
realmente significativa na formação de seres humanos mais conscientes participativos e responsável no
convívio social, dessa forma levando-o a desenvolver relações de amizades e conscientização para construção
do respeito da partilha, da amizade e cuidado.

75.2 Objetivos específicos:
✓ Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis a formação humana;
✓ Compreender a necessidade de conviver com pessoas, adotando atitudes de respeito;
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✓ Oportunizar a criança diferentes situações lúdicas, para que através da convivência em
grupo possa desenvolver a sociabilidade, autonomia, cooperação, respeito e solidariedade;
✓ Intensificar o trabalho de valores consciente do papel social da escola oportunizando as
reflexões e atitudes que visem o bem estar de todos;
✓ Incentivar a criança a expressar seu ponto de vista com clareza;
✓ Oportunizar dinâmicas que possibilite a criança valorizar a participar de brincadeiras de
mostrando atitudes de amizades cooperação e respeito visando bem estar de todos.

76 Campos de experiências:
O Eu, o Outro e o Nós; Corpo, Gestos e Movimentos; Traços, Sons, Cores e Formas; Escuta,
Fala, Pensamento e Imaginação; Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.

77 Metodologia:
Conversas, relatos de experiências, literaturas sobre o tema – fábulas, canções coerentes com o
tema; murais com imagens, dinâmicas, dramatizações, histórias, registros através de desenhos,
montagem de livrinhos e atividades lúdicas direcionadas.

77.1 Desenvolvimento das ações:
➢ Através da história, alcançar na criança sua imaginação e aprendizado a partir da leitura.
➢ Promover a participação efetiva da comunidade escolar através de parceria com os pais e

outros segmentos da sociedade
➢ Através de a visualização trabalhar o respeito às diferenças culturais, diferentes profissões,
etc.
➢ Promover a execução do que foi que foi trabalhado durante a socialização.
➢ Promover o respeito e solidariedade prestada ao colega na execução dos circuitos.

78 Referência Bibliográfica:
Brasil, Currículo em movimento do Distrito Federal.
Brasília: MEC, 2° Edição 2018.
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79 Acompanhamento:
O acompanhamento se dará por meio de registros fotográficos, vídeo aulas e plataformas:
whatss app, faceboock, meet, instagram e you tube. (@cepiipeamarelo).

80 Avaliação:
A avaliação se dará por meio da socialização, observação, conversação, ações executadas,
análise das atividades práticas e auto avaliação.

Família e escola: De mãos dadas

2021

81 Tema: Família e escola- De mãos dadas.
82 Apresentação:
A criança é essencialmente um ser complexo, em constante transformação, muito mais que uma
mera produção de um histórico social e familiar e o principal objetivo escolar é criar condições para
o desenvolvimento global da criança, porém constantemente a escola enfrenta muitos desafios para
se alcançar esse objetivo. A ausência de interação da família em relação à escola cria uma barreira
que necessita ser rompida nesse processo.
Possivelmente não há como analisar o desempenho da criança no ambiente escolar, sem levar
em consideração que o mesmo é parte de um todo, ou seja, o seu perfil vai além dos portões da escola.
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Ao aproximar as famílias do ambiente escolar de forma que exista uma troca de experiências
acerca da criança resultaria em transformações positivas e por consequência, aprendizagens cada vez
mais significativas.

83 Problematização:
Quais são os impactos provocados pelo envolvimento da família no ambiente escolar para o
desenvolvimento da criança.

84 Justificativa:
Busca-se, portanto, neste projeto ampliar a participação e o envolvimento da família no
ambiente escolar, pois se acredita que este é um componente relevante no fortalecimento de vínculos
entre escola e família visando o sucesso do processo de ensino e aprendizagem e na garantia da
qualidade de vida da criança, assegurando a sua saúde, lazer e segurança em casa e na escola.
O ambiente escolar tem sem dúvida, uma função importantíssima, enquanto instituição
educativa, porém, sem o envolvimento da família na vida do aluno e nas atividades da escola, tal
função perde sua força. Por isso se faz necessário que a família procure acompanhar o
desenvolvimento da criança e todo o seu processo de aprendizagem, participando das ações propostas
em vídeo aulas e atuando ativamente na educação da criança, garantindo o mínimo necessário para
seu desenvolvimento.

85 Público Alvo:
Crianças de 0 a 3 anos e 11 meses.

86 Objetivo geral:
Analisar quais são os benefícios do envolvimento familiar no ambiente escolar, que agregue no
desenvolvimento da criança.

87 Objetivos específicos:
✔ Participar de situações de socialização família/escola promovendo o rendimento escolar;
✔ Estimular o crescimento da criança, fortalecendo sua autoestima e potencializando as relações
afetivas;
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✔ Enfatizar a importância do diálogo dentro do ambiente escolar e familiar;
✔ Ressaltar a importância das datas culturalmente comemorativas;
✔ Estimular a participação da família no ambiente escolar, estreitando o relacionamento da
escola com a família.
✔ Incentivar a autonomia e identidade;
✔ Resgatar valores familiares;
✔ Estimular a troca de experiências.

88 Campos de experiências:
✓ O eu, o outro e o nós: usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas
interações com crianças e adultos, com a orientação de um adulto.
✓ Corpo, gestos e movimentos: participar e compartilhar situações que desafiem os limites e as
potencialidades corporais.
✓ Traços, sons, cores e formas: Interpretar canções individual e coletivamente.

89 Metodologia:
Esse projeto será realizado em três diferentes etapas, a primeira, “Dia de quem cuida de mim”
objetivando o envolvimento da família na rotina escolar.
A segunda ocorrerá em setembro na “Festa da Primavera” onde as famílias poderão prestigiar
as crianças em suas apresentações cênicas e musicais.
A última etapa desse projeto será a “Festa do Natal” no mês de dezembro, onde as famílias
prestigiarão uma linda cantata natalina, apresentações cênicas e musicais, presépio e murais para tirar
fotos com as crianças.

90 Desenvolvimento das ações:
Como

Onde

Quando

Quem

Com quê

Aprendizado
que se
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pretende
alcançar
Através da

Através de vídeo

família na

aulas,vídeos
1º momento:

Famílias,

Brinquedos,

escola

Crianças

livro, som,

alcançar na

pendrive

criança a

postado nas
plataformas: meet,

Dia de quem
cuida de mim

Março

facebbock,instagran,

Professoras

whtass zap.

Monitoras

confiança e
segurança na
vida escolar.

Famílias

2º momento:
Vídeo aulas

Oficina das

Crianças

Som, musicas,

Professores

microfone,

Setembro

tnt, e.v.a,
Monitoras

flores

Promover a

cartolina, tinta

Coordenação e tecidos.

participação
efetiva da
comunidade
escolar
através de
parceria com
as famílias.

Direção
Famílias
Crianças

3º momento:

Som, musicas,
microfone,

Festa da

Pátio

Família com
apresentações

Professores

tnt, e.v.a,

Monitoras

cartolina,

Dezembro

tinta,

Proporcionar
para a criança
a alegria de
reunir as

Coordenação lembrancinhas famílias.
Direção

91 Cronograma
Dia

Desenvolvimento (Atividade sugerida)
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✔ Palestra;
1° Dia

✔ Atividades da rotina escolar envolvendo as famílias:
✔ Musicalização;

Quem cuida de mim

✔ Roda de conversa e de historias;
✔ Brincadeiras envolvendo os pais

2° Dia
Festa da primavera

3° Dia
Festa da Família

✔ Apresentação das crianças por turmas;
✔ Oficina de confecção de flores pais e filhos;

✔ Apresentações teatrais e musicais;
✔ Natal solidário;
✔ Mural e cartaz coletivo.

92 Referência Bibliográfica:
Brasil, Currículo em movimento do Distrito Federal. Brasília: MEC, 2ª Edição 2018.

93 Acompanhamento:
O acompanhamento se dará por meio de registros fotográficos e auxiliando em todas as
atividades compostas neste plano.

94 Avaliação
A avaliação será por meio da observação e do envolvimento das famílias frente às estratégias
propostas nesse projeto.
100

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
OORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÃNDIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA IPÊ AMARELO

Projeto: Desfralde

95 Tema:
Desfralde
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96 Apresentação:
O tema do desfralde é um processo muito importante para as crianças, que pode gerar muita
ansiedade, tanto nos responsáveis quanto na criança. Por isso, é importante não ter pressa e envolver
a criança em situações lúdicas relacionadas ao uso do banheiro. Família e escola necessitam caminhar
juntas nesse processo. Diálogos, alinhamentos e trocas de experiências são iniciativas muito
importantes.
As crianças geralmente têm uma rotina para fazer cocô. É necessário conhecê-la, fazer nota de
horários, frequência e passar essas informações para o professor. É importante saber que o controle
das necessidades de fazer xixi e cocô é um processo que integra fatores biológicos, emocionais e
cognitivos. É preciso respeitar o tempo da criança nesse processo. O início do desfralde,
preferencialmente, é combinado entre família, escola e criança.
A família através das orientações do professor dará início ao processo do desfralde sempre
buscando resultados positivos. Caso a família queira retroceder ao desfralde é fundamental que a
escola apoie e a ajude. No entanto, buscando compreender toda a situação da criança, avaliando juntos
os próximos passos para essa conquista.

97 Justificativa:
O desfralde é uma etapa do crescimento tão importante quanto engatinhar, andar, falar.
Aprender a usar o banheiro é um processo relativamente simples, composto de diversas etapas. A
criança pode levar alguns dias ou alguns meses para aprender. Se você tiver paciência e souber esperar
o momento certo, o processo será muito mais tranquilo para todos.

98 Público Alvo:
Educação Infantil

99 Objetivo Geral:
Projeto focado no desfralde de crianças de 2 a 3 anos da Educação Infantil, com o intuito de
possibilitá-las a conhecerem o seu próprio corpo e assim, desenvolverem autonomia para incentivar
a curiosidade por aquilo que se relaciona com o mundo que as cerca superando suas limitações. A
necessidade do projeto foi sentida através de conversas com os pais, que precisam dar a continuidade
no trabalho dentro de casa, fator imprescindível nesse processo. Estimular com paciência a retirada
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da fralda respeitando o ritmo de cada criança e compreendendo as diferenças e os desafios de cada
um.

100 Objetivos específicos:
• Fazer com que as crianças desenvolvam autonomia e independência;
• Compartilhar com os pais o processo de desfralde;
• Estimular a retirada da fralda;
• Evitar um trauma nessa fase;
• Tornar o desfralde um momento lúdico e prazeroso.

101 Campo de experiência:
•

O Eu, o outro e o Nós.

•

Corpo, gestos e movimentos.

•

Traços, sons, cores e formas.

•

Fala, escuta e pensamento

102 Metodologia:
•

Musicalização;

•

Contação de história;

•

Fraldas (que as crianças trazem para a troca diária);

•

Gravuras

•

Fantoches

103 AÇÕES E SUAS FINALIDADES
Não existe uma fórmula mágica para o desfralde. Mas existem inúmeras sugestões que
obtiveram sucesso no assunto. Leitura de livros sobre o assunto: contação e recontacão da história e
uso de fantoches para falar sobre o tema. Muita conversa em rodinha sobre o assunto. DICA: Primeiro
você escolhe uma história ou livro sobre o tema, depois você mesma faz os fantoches com ele para
depois começar a história.
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Colocar a criança no vaso sanitário e contar suas histórias preferidas. Ela relaxa, ri e faz xixi.
Depois que ela conseguir, faça festa! Se não conseguir incentive-o a continuar tentando!
Manter uma rotina, ter horários específicos para o usar o banheiro (geralmente de 15 em 15
minutos, ir aumentando gradativamente). Se preciso, levar um despertador para a sala para não
esquecer.
Conversar com os pais e com as crianças sobre a necessidade de tirar a fralda. A família tem
que ajudar no processo e fazer o mesmo em casa. Levar as crianças ao banheiro, aos poucos elas
começam a ter curiosidade em usar o vaso.
Presentinhos, mimos ou lembrancinhas para aqueles que conseguiram é uma ideia ótima!
Dica criativa: trabalhar com bonecas que "fazem xixi" e demonstrar em um peniquinho para
toda turminha. Vale mostrar que ela tirou a fralda e usa calcinha!
Direcionar videos aos pais informando do projeto e etapas desse processo, deixando bem claro
que em qualquer ambiente pode ser execultado o desfraude, Os pais também podem apresentar
calcinhas e cuecas com estampas de desenhos, que eles adoram.
No banheiro, usar o espelho para mostrar à criança que ela está sem fralda e por isso agora usa
o vaso. Sempre dá certo!
Fazer um combinado ou cartaz sobre o assunto. Dica: colocar uma estrelinha cada vez que a
criança solicitar a ida ao banheiro e, ao voltar, ser recebida com muita alegria pela turma. Não reprimir
os que não solicitarem e fizerem na roupa.
Sempre perguntar a criança se ela quer ir ao banheiro e incentivá-la a ir, mesmo ela dizendo
que não quer ir... tornar isto uma rotina a ajudará no processo. Quando levar ao banheiro, ter
paciência...
Fazer barulhinho com a boca, imitando o xixi e falar: "Vamos ouvir o barulho do xixi?", o
barulhinho da torneira vazando água as vezes também ajuda... e barulho de descarga diverte e
incentiva-os a voltar, deixe-os apertar a descarga.
Importante: trocar a fralda suja de cocô ou xixi imediatamente ajuda muito! Se uma criança tem
que esperar muito tempo entre fazer cocô e trocar a fralda, ela pouco se importará em fazer xixi ou
cocô na roupa.
Levar a criança no banheiro para ver o coleguinha maior fazer xixi ou cocô também é ótimo,
crianças adoram imitar a outra. Que tal todos irem a banheiro ao mesmo tempo? Um estimula o outro.
Geralmente quando o amiguinho termina a criança pede pra fazer também.
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Dica demais: Usar adesivos ou incentivos ajuda a turminha a familiarizaram-se com a questão
do desfralde. Outra dica é um carimbo na mãozinha com mensagem. Ao final do dia ajude-os a colar
os adesivos de incentivo na agenda ou caderno, com os dizeres: "Rei do penico", "Rainha do penico!"
"Já consigo fazer sozinho", "ops, escapou!", "Consegui fazer xixi no vaso!", "Parabéns para mim!"...
Estes momentos são muito esperados por todos e logo eles começam a ajudar os outros para ganhar
mais adesivos e vencer o medo do vaso sanitário!
Não brigar com as crianças quando fizerem xixi na roupa, tem que ter paciência com as
'escapadas' e passar tranquilidade para elas, mostrando que podem confiar em você. Outra dica é dar
adeus para o xixi e cocô, quando feito corretamente.
Evite fazer caras de nojo ou dizer que as fezes são sujas e devem ir para o lixo. Isso pode fazer
com que ele prenda o cocô para não fazer nada feio. Evite comparações com os amiguinhos que não
fazem mais xixi e cocô na roupa, isto não ajuda em nada e pode inibir a criança. Não critique e nem
reprima as crianças que não conseguiram, antes os incentive para que consigam alcançar o objetivo.
E acima de tudo tenha muita paciência, amor e dedicação.

104 Recursos:
•

Vídeos;

•

Livros de referência;

•

Fraldas;

•

Penico;

•

Espelho

•

Boneca;

•

Paciência;

•

Carinho;

105 Referência Bibliográfica:
Livro: “Adeus, fraldas, adeus”| Coleção Tris-trás| Escala Educacional| Autor: Sergi Càmara; 
Livro: “Sem fraldas” | Série Garotada | Ciranda Cultural| Autor: Mercè Seix e Meritxell Nogueira; 
Site: www.gentemiuda.org.br.
Currículo em movimento da Educação básica. (Educação infantil)
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106 Avaliação:
Este processo é realizado em parceria com a família, isto é fundamental. Observe junto com a
creche e a família o desenvolvimento e progresso de cada criança. Não critique e nem reprima as
crianças que não conseguiram, antes os incentive para que consigam alcançar o objetivo. E acima de
tudo tenha muita paciência, amor e dedicação.
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ESCOLAS
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Observar as recomendações do Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das
Atividades Presenciais as Escolas de Educação Básica exaradopelo Ministério da Educação-MEC,
acessível

em:https://www.gov.br/mec/pt

br/assuntos/GuiaderetornodasAtividadesPresenciaisnaEducaoBsica.pdf.
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108 ANEXOS
MODELO - CARDÁPIO DA SEMANA
DIA
Desjejum
8:00h

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

Biscoito Cream
Cracker e Leite com
Bebida Láctea Sabor
Morango
Suco de Manga

Cuscuz com Leite

Broa de Milho e Leite
Caramelizado

Mingau de
Multicereais

Tapioca e Leite e
Café

Banana

Mamão

Laranja

melão

Arroz Branco
Feijão Carioca
Carne ao Molho
Purê de Abóbora
Salada: Alface, Couve
e Milho

Arroz Branco
Feijão Preto
Isca de fígado
acebolada
Farofa de Banana da
Terra
Salada Crua Alface e
Tomate

Arroz Branco
Feijão Carioca
Isca de frango ao
molho de açafrão
Purê de Batata
Salada Crua: Alface,
Rúcula e Tomate

Arroz Branco
Feijão Carioca
Carne moída com
cenoura, chuchu e
batata (à juliana)
Mandioca Cozida
Vinagrete

Arroz com Brócolis
Feijão Preto
Isca de frango assada
Mandioca cozida com
cheiro verde
Salada Crua: Alface
Roxa, Ervilha e
Tomate

Lanche
14:30h

Suco de Acerola e
Pipoca

Suco de Caju e
Biscoito de Leite

Melão

Vitamina de Banana e
Farinha Láctea

Melancia

Jantar

Baião de Três

Sopa de macarrão
com feijão e legumes

Canja de galinha

Macarrão à bolonhesa

Sopa de fubá com
ovos e couve

Colação
9:30h
Almoço
11:00h

16:00h
OBS.:
*Este cardápio poderá ser alterado pelo recebimento de doações de perecíveis que deverão ter consumo imediato.
** Crianças com restrições alimentares terão cardápios adaptados de acordo com a patologia (Ex: leite s/ lactose)

MODELO CARDÁPIO BERÇÁRIO I (menores de 6 meses)
DIA
Desjejum
8:00h
Colação
9:30h
Almoço

SEGUNDA
Formula infantil 1

TERÇA
Formula infantil 1

QUINTA
Fórmula infantil 1

SEXTA
Fórmula infantil 1

Suco de Manga

Banana amassada

Mamão picadinho

Suco de Laranja

Melão picado

Creme de abóbora
com carne moída

Creme de cenoura

Creme de mandioca
com carne moída e
tomate

Papinha de arroz com
frango desfiado com
cenoura e beterraba

Maça raspadinha

Mingau de aveia

Sopa de macarrão
padre nosso com
frango desfiado e
legumes
Melão picado

Mingau de arroz

Melancia picada

Sopa de batata com
beterraba e cenoura

Sopa de macarrão
padre nosso com
caldo de feijão

Canja de galinha

Sopa de legumes com
carne moída

Sopa de fubá com
ovos e couve

11:00h
Lanche

QUARTA
Fórmula infantil 1

14:30h
Jantar

16:00h
OBS.:
*Este cardápio poderá ser alterado pelo recebimento de doações de perecíveis que deverão ter consumo imediato.
** Crianças com restrições alimentares terão cardápios adaptados de acordo com a patologia (Ex: leite s/ lactose)
*** As refeições do berçário I para crianças abaixo de 6 meses terão CONSISTÊNCIA LÍQUIDA PARA PASTOSA.
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109 PLANO DE AÇÃO
A pandemia da Covid-19 exigiu medidas que determinaram o distanciamento social e o fechamento
das unidades escolares por um longo período. A expectativa pela volta à normalidade nos lança outro
desafio: o de preparar a comunidade escolar e os espaços para regresso às atividades presenciais. A
retomada das atividades escolares nas Instituições EducacionaisParceiras advém da situação singular de
enfrentamento à pandemia da Covid- 19, a qual solicita estratégias que possibilitem um retorno seguro a
toda comunidade escolar.
Serão necessárias, portanto, adequações no espaço físico, no trabalho pedagógico e nas atividades
administrativas, levando em consideração as devidas precauções para o controle do novo Coronavírus com
ações e cuidados com a higienização e com o distanciamento social, dentre outros.
Nesse sentido visando contribuir com a disseminação de informações e preparação das famílias e
responsáveis sobre a retomada do atendimento presencial às crianças e a prevenção da propagação do novo
Coronavírus noambiente escolar.
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Coordenação Regional de Ensino: Ceilândia

Unidade Escolar: CEPI IPÊ AMARELO

Código SIGRH:

Código INEP: 53016505

I - LEVANTAMENTO DE DADOS
ESTUDANTES: 174
Estudantes enquadrados em grupo de risco ou que optaram por atividade impressa até o dia09 de
julho:

TURMA

NOME

DESCRIÇÃO

B. 1

GABRI ELLE DE SOUSA SANTOS

MAT.IA

MARIA LUISA DA SILVA SANTOS

BRONQUIOLITE
FAMILIAR
COM
COMORBIDA
DE

MAT. IB

ENZO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA

COMORBIDADE FAMILIAR

MAT I B

ELOÁ EMANUELLY CARVALHO RODRIGUES

MAT IB

ENZO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA

COMORBIDADE FAMILIAR
TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA MODERADO GRAVE

MAT.I C

JOÃO PEREIRA SANTOS

MÃE COM COMORBIDADE.

MAT. I C
MAT. IIA
MAT II C

GUILHERME DE SOUSA SANTOS

BRONQUIOLITE

ANA LUIZA CARDOSO COSTA
LUIS GUSTAVO SANTOS ALVES

COMORBIDADE FAMILIAR
COMORBIDADE FAMILIAR

Profissionais da educação enquadrados em grupo de risco:
01 (gestante)
I - PLANEJAMENTO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS
O planejamento para o retorno presencial foi para o recebimento de todas as 174 as
crianças, eocorerá de acordo com as necessidades das familias;
Atençao especial à saúde emocional e física da comunidade escolar;
Avaliações para identificar os diferentes níveis de aprendizagem das
crianças; Promover uma comunicação com os pais e responsáveis
legais;
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II - OUTROS DADOS PEDAGÓGICOS RELEVANTES PARA O REGRESSO ÀS ATIVIDADES
EDUCACIONAIS NO ÂMBITO LOCAL
A recepção:
•

As crianças serão recebidas no portão principal;

•
•

Orientação aos familiares para mater o distanciamento na hora de entregar e
pegar ascrianças;
Aferição de temperatura, disponibilização de alcool para higienização das
mãos comacionamento com o pé; tapete sanitizante para higienização dos
pés;

•

Pulverizador para sanitizar as mochilas e sapatos;

•

Uso de mascaras para crianças de tres anos, funcionários e familiares;

Bebedouro: isolamento do coletivo e controle progressivo dos copos individuais;

4

Associação Beneficente Coração de Cristo
Uso do banheiro: diminuição da quantidade de crianças no mesmo horário e tentativa
deindividualidade, no máximo 05;
Distanciamneto em sala de aula: retirada de mesas e cadeiras das salas de atividades;
DETALHAMENTO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS
•

Organização de fluxo de entrada das crianças de maneira alternada e definir
procedimentosa serem adotados pelas famílias;

•

Definição de limites de acesso dos familiares ou responsavéis legais ou outros adultos
aoambiente escolar;

•

Foi realizado reunião com os pais ou responsaveis pelo google meet no dia 02 de Junlho
para informar do retorno presencial e da necessidade de preencher um formulario aos
paisou responsaveis que optarem por não enviar as crianças e adotarem a atividade
impressasem ônus de ser prejudicado, além dos avisos pelos grupos do whatsapp.

•

Formação e concientização da equipe escolar e comunidade dos cuidados necessários
paraevitar a disseminação da COVID-19.

•

Atividades adaptadas e pensadas nas dificuldades apresentadas pelas famílias

Promover a busca ativa da família/criança em caso de infrequência.
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ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA
Diretora
CEPI IPÊ AMARELO
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Centro de Educação de Primeira Infância Ipê Amarelo
Associação Beneficente Coração de Cristo
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G
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