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EPÍGRAFE

Acreditamos que a educação sozinha não transforma a sociedade, sem
ela tampouco a sociedade muda.
Se a nossa opção é progressiva, se estamos a favor da vida e não da
morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da
convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro caminho se
não viver a nossa opção.
Encarná-la, diminuindo, assim, a distância entre o que dizemos e o que
fazemos.
Paulo Freire
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APRESENTAÇÃO

Órgão/Entidade: Edén Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano CEPI
Jasmim
Endereço: QNO 12 área especial G setor O
Localização: Ceilândia Norte
E-mail: cepijasmim@outlook.com Telefone: 998508462
Data da Criação: 14/04/2015

Nível de Ensino: Educação Básica

Etapa Proposta na Escola: Educação Infantil Integral
Convênio: Secretaria de Educação
I – PERFIL INSTITUCIONAL
4 MISSÃO
O presente Projeto Político Pedagógico foi pensado e elaborado
coletivamente em conformidade com o calendário escolar da SEEDF previsto
para Planejamento Pedagógico com a Comunidade Escolar – reunião temática,
tendo como participantes a comunidade escolar, professores, colaboradores,
crianças e seus familiares e das atividades realizadas no dia-a-dia com os
funcionários, as crianças através da escuta sensível dentro e fora de sala de
aula, bem como outras reuniões com a participação da família e têm como
princípio, nortear as ações pedagógicas do Cepi Jasmim, privilegiando os
Princípios éticos: valorização da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes
culturas, identidades e singularidades; Princípios políticos: dos direitos de
cidadania, do exercício e do respeito a ordem democrática dos Princípios
estéticos: valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da
diversidade de manifestações artísticas e culturais bem como da escuta
sensível e todas as pessoas envolvidas no processo educativo da instituição.
O Cepi Jasmim tem por missão oferecer educação básica de
qualidade, valorizando o indivíduo em todas as suas dimensões e oportunizar
condições de constituição democracia, da autonomia e da melhoria da qualidade
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todos os educandos e tem como lema: “Trabalhando por uma

de vida de

Sociedade mais Justa, Humana e Feliz”.
Devido a Pandemia do COVID-19, as atividades presenciais foram
interrompidas a partir de 19/03/2020, conforme o Decreto de nº 40.539/2020GDF. A suspensão das aulas causada pelo COVID-19, não foi motivo de
paralisação total do atendimento das crianças, para isso, foi criado um
planejamento de acordo com a realidade das nossas crianças, realizamos
diferentes recursos de aprendizagem desenvolvidas pelas professoras à
distância com acompanhamento da coordenação pedagógica e direção
pedagógica.
Visando dar continuidade ao processo educacional, prosseguimos com os
projetos constantes em nossa Proposta Pedagógica, proporcionando às crianças
uma educação de qualidade. As atividades ocorreram online, em todos os dias
da semana e o material pedagógico impresso foi entregue na secretaria aos
responsáveis que não tem acesso à internet, sempre levando em conta o
distanciamento e o uso de máscaras dos responsáveis que compareceram à
escola para retirada dos materiais, aos que solicitaram, foi enviando também por
e-mail e whatsApp. O vídeo aulas foi disponibilizado na plataforma Google sala
de aula.
As

professoras,

monitoras,

coordenadora

e

diretora

pedagógica

participaram de todos os encontros virtuais e lives propostas para estudos. A
gestão escolar participou de todas as reuniões realizadas pela UNIEB/CRECEILÂNDIA durante o trimestre, assim como a secretária das reuniões
promovidas pela UNIPLAT.Foram realizadas ainda, reuniões e coordenação
pedagógica através das redes sociais (Google meet e Zoom). Os colaboradores
participaram de cursos promovidos pela Secretaria de Educação e de lives, para
se apropriarem da nova realidade que estão passando neste momento tão
delicado.
2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA
O Cepi Jasmim foi inaugurada em 13 de abril de 2015 pelo então governador
Rodrigo Rollemberg,vice Governador Renato Santana,secretario de Estado de
educação Júlio Gregório.
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O Cepi Jasmim é mantida pelo Éden – Instituto de Apoio ao Desenvolvimento
Humano – que foi criado em 1980 como a Casa Geriátrica de Brasília, situada,
inicialmente no Setor de Mansões do Lago, ML 10, Brasília/DF, assistindo a
idosos, em regime de internato e semi-internato e assim funcionou durante 10
(dez) anos, no período de 1980 a 1990.
É importante ressaltar que a partir do final dos anos 90, com o
crescimento populacional do Distrito Federal, associado à demanda imposta pela
empregabilidade das mulheres, os altos indicadores de mães solteiras, à
intensificação das famílias feminilizadas, ao crescimento do número de crianças
em lares substitutos e ainda, aos altos indicadores de violência social e
doméstica, surgem à necessidade de uma ação interventiva no sentido de
amparar as crianças durante o dia, oferecendo-lhes atividades sócio-educativas
em meio aberto, alimentação, proteção e assistência social com a finalidade de
prover as famílias no sentido do local onde assegurar educação aos filhos
durante o seu período de trabalho.
Em 19 de março de 1995, conforme a Ata da Diretoria nº. 34, o Éden
ampliou o atendimento para crianças de 02 a 06 anos, passando a denominar-se
Creche do Riacho, cuja construção das instalações foi mantida totalmente com
recursos próprios dos fundadores da obra.
Por compreender os dispositivos legais e intentar adequar-se aos
princípios da educação infantil definida na LDB 9394/96, por ocasião ainda da
renovação do Convênio com a SEDF, a Creche do Riacho passa a denominarse Instituto de Educação Haidée Neves – IEHN, com sede na QN 03 – Área
Especial 1 e 2 – Riacho Fundo/DF, em 18 de março de 2006, conforme Ata da
Diretoria nº. 90.
Em agosto de 2017, o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano firmou um
convênio com o Governo do Distrito Federal, atendendo atualmente 150
crianças no Cepi Jasmim.
PLANO DE AÇÃO RETORNO DAS ATIVIDADES REMOTAS
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Coordenação Regional de Ensino:
Unidade Escolar: CEPI JASMIM
Código i-Educar:
Introdução
Dada à excepcionalidade, quando do retorno às atividades presenciais, momento em
que deverá ser considerada a segurança dos nossos estudantes, professores,
servidores e de suas famílias, ressaltamos que utilizaremos atividades pedagógicas
presenciais e atividades pedagógicas não presenciais para os alunos, que são do grupo
de risco, ou que moram com pessoas do grupo de risco.
O retorno das atividades escolares presenciais demanda uma ação muito bem
organizada cautela, mas também um olhar atento para os novos desafios que incluem
a adoção de um modelo de ensino com a adaptação aos protocolos de saúde alinhada
às orientações das autoridades sanitárias, no sentido de minimizar, ao máximo, os
impactos da pandemia.
Portanto, temos com o objetivo deste Plano organizar e estruturar as ações da Equipe
visando o atendimento com qualidade e excelência respeitando os protocolos de
segurança no combate ao Covid-19 sendo necessário mudanças de hábitos e a
reorganização dos espaços, tempos e possibilidades de aprendizagens.
E atendendo a meta estabelecida pelo Convênio.
I – LEVANTAMENTO DE DADOS
ESTUDANTES:
Estudantes enquadrados em grupo de risco:
O Cepi Jasmim tem 08 (oito) estudantes que fazem parte do grupo de risco e estão
realizando as atividades à distancia.
Acessibilidade às formas de atividades não presenciais:
● Telefone;
● Whatsapp;
● Distribuição de materiais pedagógicos e atividades impressas;
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PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Quantitativo de servidores da unidade:
A Instituição possui 32 (trinta e dois) funcionários
Profissionais da educação enquadrados em grupo de risco:
Não há profissionais enquadrados no grupo de risco
Quantitativo de servidores que participarão do teletrabalho:
Não há.
Definição e controle efetivo das metas estabelecidas para o regime presencial
● –Reuniões Internas;
-Relatórios Semanais ;
● – Acompanhamento das atividades propostas;
● – Responder solicitações via e-mail;
● – Participar das formações da EAPE;

ACOLHIMENTO
PROFISSIONAIS DAS IEPs
•

Estudo com toda a equipe sobre o “GUIA DE ORIENTAÇÕES DE RETORNO ÀS
ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS IEPs QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL”;
•
Roda de conversa e orientações com a equipe pedagógica quanto as
procedimentos de entrada e saída, protocolos internos de segurança
(conforme o guia); Formulação de “manual de orientação aos pais”;
(disponibilizarei no DRIVE quando pronto);
•
Conscientização quanto aos protocolos de segurança;
ACOLHIMENTO DAS FAMÍLIAS E ALUNOS


Utilizar diferentes canais de comunicação com as famílias ou responsáveis legais
e as crianças;
• Realizar reunião virtual (videoconferência) para recepcionar as famílias ou
responsáveis legais nesse retorno;
• Para as famílias ou responsáveis legais que não tem acesso à internet, realizar
ligação ou marcar reunião presencial, seguindo todas as recomendações
higiênico-sanitárias, entre outras possibilidades;
• Enviar carta para as crianças em que as famílias ou responsáveis legais podem
11

•

compartilhar a leitura, de modo a criar um ambiente acolhedor para esse
retorno às atividades escolares de modo não presencial;
Enviar mensagens de texto, áudios ou vídeos com palavras de acolhimento,
tanto para as famílias ou responsáveis legais,mas sobretudo, para as crianças;

PLANEJAMENTO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS
● Promover atividades educativas sobre a higiene das mãos;
● Adquirir e estimular o uso de sabonete líquido e/ou álcool em gel (70%) em
pontos de maior circulação;
● Realizar a limpeza e desinfecção adequada das superfícies das salas de aula e
demais espaços da escola após o uso como colchonetes, brinquedos;
● Evitar o compartilhamento de objetos;
● Estimular o uso de objetos individuais para o consumo de água, evitando o
contato direto da boca com as torneiras dos bebedouros;
● Manter portas e janelas abertas para garantir que os ambientes estejam
arejados por ventilação natural;
● Manter a atenção em estudantes e profissionais que apresentem febre e
sintomas respiratórios como tosse, coriza etc;
● Orientar a procura por atendimento em serviço de saúde e, conforme
recomendação médica, manter afastamento das atividades.
● Comunicar às autoridades sanitárias a ocorrência de suspeita de casos de
infecção pelo novo coronavírus (COVID-19);
● Manter distanciamento na hora do banho dos alunos além de horários
diferenciados por turma, evitando aglomerações;
● Pequenos grupos mantendo o afastamento para realização das atividades,
momento da recreação e etc.
ENTRADA E SAÍDA
•

ENTRADA iniciará às 7:30 por ordem de chegada, os responsáveis seguirão as
demarcações com de distanciamento social e com o uso obrigatório de máscaras
e os demais protocolos de segurança da entrada tais como:
• Higienização dos sapatos das crianças;
• Os pais conduzirão as Crianças para realização da higienização das mão nos
totens de álcool;
• Higienização das mochilas realizadas pelas educadoras;
• SAÍDA a partir das 17h iniciaremos a liberação das crianças da mesma forma que
a entrada;
REFEIÇÕES
•
•
•
•

Horários intercalados seguindo as orientações das Diretrizes Educacionais;
Café: intercalado no refeitório devido ser área externa;
Lanche será realizado nas salas de aulas, ou áreas externas;
Almoço: Intercalado no refeitório devido ser área externa;
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BANHO
O banho será realizado durante o dia, e conforme a necessidades das crianças;
ROTINA DE HIGIENIZAÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•

Higienizar as salas conforme o uso;
Higienizar o parque após a utilização;
Higienizar as maçanetas de 2h em 2 horas;
Higienizar os banheiros em cada período, ou se houver a necessidade;
Durante a rotina será organizado horários de higienização das salas com a
participação das crianças;
Ao adentrar na escola haverá a primeira troca de roupas das crianças após o
banho e conforme a necessidade da criança;
Cada criança terá seu kit pedagógico contendo os materiais necessários para a
realização das atividades presenciais.
Os brinquedos de uso individual não serão compartilhados e após o uso serão
higienizados;

CONSIDERAÇÕES
•

•
•
•
•

•
•

Reforçar os procedimentos de higiene de todos os ambientes, como salas,
banheiros, na entrada da escola no pátio aberto,e em todas as áreas de
circulação de funcionários e alunos;
Manter álcool gel 70% para higienização das mãos em locais de fácil acesso para
uso de todos;
Colocar tapete sanitizante na entrada da escola e nas portas das salas de aula um
pano de chão úmido com preparação adequada para sanitização;
Afixar material com orientações sobre os cuidados de prevenção da Covid-19 e da
higienização das mãos em locais de fácil visualização para funcionários e alunos;
Além das atividades de cunho pedagógico, do acolhimento e desenvolvimento da
empatia e da inteligência emocional, a unidade escolar deve seguir
rigorosamente protocolos de higienização definidos pela SEEDF e pela SESDF,
como por exemplo: oferecer condições de distância segura entre os estudantes,
utilização de máscaras no ambiente escolar, medição de temperatura;
Cumprir com a meta compactuada com SEEDF;
Realizar a troca das máscaras das crianças a cada 2 horas, as mesmas deverão
estar numeradas para melhor organização;

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL
O espaço físico e os recursos materiais são elementos essenciais para o
processo educativo, pois, são poderosos auxiliares na aprendizagem. Dentre
eles temos:
13

5 Bloco Administrativo
Descrição

Quantidade

Diretoria

01

Secretaria

01

Recepção

01

Hall

01

Sala coordenação pedagógica

01

Almoxarifado

02

Corredor de circulação

01

Instalações sanitárias p/ funcionários

02

b) Área de Recursos Humanos
Descrição

Quantidade

Salas para o desenvolvimento das atividades

09

Solários

08

Brinquedoteca

01

Pátio coberto / refeitório

01

Anfiteatro

01

Área livre gramada

01

Sala de servidor

01

Sala Cia de telefone

01

Sala Cia elétrica

01

Estacionamento

01

Instalações sanitárias p/ educandos

04
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Instalações sanitárias adequadas p/ PNE

02

c) Bloco de Serviços
Descrição

Quantidade

Cozinha

01

Copa

01

Lactário

01

Depósito de alimentos não perecíveis

01

Depósito de alimentos perecíveis

01

Depósito p/ material de limpeza

01

Lavanderia

01

Área de serviços externa

01

Instalações

sanitárias

/

vestiários

p/

os 02

funcionários

3.1 CONTEXTO EDUCACIONAL
O atendimento educacional é um fator muito importante para a nossa sociedade. O
crescimento da demanda de crianças com necessidades de cuidados, proteção e
educação fazem com que o trabalho fique cada vez mais necessário, especialmente
pela qualidade daquilo que oferecemos: ensino integral e cinco refeições por dia em
um espaço acolhedor, com atividades educativas e atendimento individualizado.
Atendimento às crianças em seus aspectos físico, social, intelectual e emocional,
exercendo assim um papel de promoção de cidadania e de transformação social.

3.2 PERFIL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

QUADRO DE PROFISSIONAIS
Nome do Profissional

Carga Horária

Formação
Profissional
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Diretor (a): Fernanda Cristina Rocha Gonzaga

44 h

Gestão Escolar

Coordenador (a): Rosana Amorim

44 h

Pós Graduação

Nutricionista: Égila Borges Silva Frota

20 h

Nutrição

Maria Batista de Araújo

Cozinheira

44 h

Ensino Fund.

Maria Aparecida Malheiros

Auxiliar de Cozinha

44 h

Ensino Médio

Max Muller

Porteiro

44 h

Ensino Médio

Ercília Barbosa de Sousa

Serviços Gerais

44h

Ensino Fund.

Carmenzélia de Sousa Batista

Serviços Gerais

44 h

Ensino Médio

Edmilson Carlos de Oliveira

Zelador

44 h

Ensino Fund.

Queila da Silva Santos

Secretária

44h

Pedagogia

Edna Medeiros Sousa

Aux. cozinha

44h

Ensino médio

QUADRO DE PROFISSIONAIS DE SALA DE AULA:
Nome do Profissional

Carga Horária

Formação Profissional

Professor (a): Mônica Alves Nogueira

40 h

Pedagogia

Professor (a): Raquel Sousa Rodrigues

40 h

Pedagogia

Professor (a): Flávia Kelly dos Santos

40 h

Pedagogia

Professor (a): Thyane Pereira Bezerra

40 h

Pedagogia

Professor (a): Paula Carolina de Lima Reis

40 h

Pedagogia

Professor (a): Rosana Amorim Santos

40 h

Pedagogia

Professor (a): Carla Martins

40h

Pedagogia

Professor (a): Ediane Urcino Pereira

40 h

Pedagogia

Professor (a): Naya Régia da Silva Plácido

40 h

Pedagogia

Professor (a): Betânia Vilela de Moraes

40 h

Pedagogia

Monitor (a): Aline Borges

44 h

Ensino Médio

Monitor (a): Leidiane Viegas Coelho

44 h

Ensino Médio
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Monitor (a): Maria da Conceição Carvalho

44h

Ensino médio

Monitor (a): Paula Alves

44h

Ensino Médio

Monitor (a): Raquel Justino dos Santos Lima

40 h

Pedagogia

Monitor (a): Rafaela Dias de Paiva

44 h

Ensino Médio

Monitor (a):Cristiane Silva Teixeira Braga

44 h

Ensino Médio

Monitor (a): Ivone Batista da Silva Alves

44h

Ensino Médio

Monitor (a): Thamires M. de Araujo

44h

Ensino Médio

Monitor (a): Marília Costa Oliveira

44 h

Ensino Médio

Monitor (a): Fabiana Faustino da Silva

44 h

Pedagogia

3.3 PERFIL DOS ESTUDANTES E DA COMUNIDADE ESCOLAR
O Cepi Jasmim atende um total de 174 crianças de 0 a 3 anos de idade em
período

integral,

crianças

de

uma

comunidade

carente.Funciona

ininterruptamente das 7:30h às 17:30h, de segunda à sexta-feira, seguindo o
calendário escolar da Secretaria de Educação,fechando no período de férias.
Prioriza-se um atendimento às crianças de família de baixa renda cujas mães ou
responsáveis necessitam estar liberados para desenvolver outras atividades e
complementarem a renda familiar, e também àquelas que convivem em áreas de
vulnerabilidade. Sua clientela é oriunda em sua grande maioria da expansão do
Setor O e Sol Nascente, a maioria dos alunos moram em Ceilândia Norte.
O Cepi Jasmim situa-se em um espaço do GDF. De modo geral, a
comunidade relaciona-se muito bem com o Cepi Jasmim. Ao final do ano há uma
transposição dos alunos dessa CEPI que são transferidos para a Escola mais
próxima de sua residência. A equipe pedagógica tem por finalidade a tarefa
diária de oferecer-lhes as melhores condições possíveis de educação e inserção
em um ambiente social
II. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
O CEPI Jasmim acredita que a humanidade deva evoluir para uma estrutura
social mais harmônica, onde a liberdade, permeada de igualdade de acesso, esteja
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presente no âmbito cultural, no âmbito dos direitos e deveres dos cidadãos, e a
fraternidade, no âmbito econômico. Por isso tem por missão ajudar na construção de
estruturas cognitivas, sociais e efetivas das crianças que ensejem a imersão e
absorção de valores afins em um contexto acolhedor, visando ao desenvolvimento
das crianças e suas famílias na direção humanista proposta.
Em nossa Instituição, a proposta é atender crianças de 0 a 3 anos, conhecendo a
necessidade da comunidade, fortalecendo os laços familiares, cuidando e educando
crianças pequenas enquanto os pais trabalham fora. Oferecendo assistência
educacional e social, visando o seu desenvolvimento integral e harmônico.
O envolvimento das famílias nos objetivos educacionais assegura os fundamentos
para que o processo de desenvolvimento e aprendizagem aconteça de maneira
satisfatória e coerente, buscando atender aos princípios básicos da LDB lei -9394/96.

III-CONCEPÇÕES
TEÓRICAS/PRINCÍPIOS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

ORIENTADORES

DAS

A dignidade e ao respeito e a convivência com outras crianças; à autonomia e à
participação ativa na escola e na família; à criação de noções de meio ambiente e
sustentabilidade social.
Com base no currículo em movimento da educação infantil:
É importante lembrar que todos os princípios constitucionais do ensino devem ser
cumpridos na Educação Infantil: equidade no acesso e na permanência, liberdade de
ensinar e aprender, pluralismo de 18ranqü e concepções pedagógicas, gratuidade,
valorização dos profissionais da educação, gestão democrática e garantia de padrão de
qualidade (art.206, I a VII); além dos direitos previstos na legislação específica da
infância: direito de ser respeitado pelos educadores, direito à creche ou pré-escola
próxima da residência e direito dos pais ou responsáveis de ter ciência do processo
pedagógico, bem como participar das propostas educacionais (ECA, Lei n° 8.069/1990,
art.53, II, V e parágrafo único). A Educação Infantil, segundo o artigo 29 da LDB, tem
como finalidade “o desenvolvimento integral da criança até 05 anos em seus aspectos
físico psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e comunidade”.
Conforme o artigo 5º das DCNEIs (2009), a Educação Infantil, por ser a primeira etapa da
Educação Básica, é oferecida em Creche e Pré- escola em estabelecimentos de
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educação, que se caracterizam como espaços institucionais não domésticos. Constituemse em estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de
crianças de zero a 05 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial. Em
seu artigo 8º, as DCNEIs ressaltam que o objetivo principal da etapa é impulsionar o
desenvolvimento integral das crianças ao garantir a cada uma delas o acesso à
construção de conhecimentos e à aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o
direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à
convivência e à interação com seus pares etários, com crianças de diferentes faixas
etárias e com os adultos. Uma criança terá mais oportunidade de se desenvolver
integralmente em instituições educacionais que assumam suas responsabilidades na
construção de uma sociedade livre, justa, solidária, igualitária que preserve o meio
ambiente. Uma sociedade que respeite a diversidade humana e que, não obstante, se
edifique sob o signo de ideais universais: igualdade, 18 CURRÍCULO EM MOVIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO INFANTIL cidadania, democracia, justiça, que, por
sua vez, contemplam: I) Educação para a Diversidade, II) Cidadania e Educação em e
para os Direitos Humanos e III) Educação para a Sustentabilidade, apresentados como
eixos transversais do Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF. A
construção desta sociedade deve ser permeada pelo pleno respeito às crianças, em
constante processo de valorização do protagonismo infantil, com a garantia de diferentes
formas de participação das crianças, tanto no planejamento como na execução das ações
que as envolvem e lhes dizem respeito. Educa-se não para a cidadania, mas na
cidadania. Ideias para guardar... Algumas questões são muito próprias e freqüentes no
cotidiano das instituições de Educação Infantil: Qual é hoje a função das instituições de
Educação Infantil? O que significa educar e cuidar? Com que visão de criança se deve
trabalhar? Quais princípios devem orientar a proposta pedagógica de cada instituição? O
que as crianças podem aprender em cada idade? Pode-se falar em aprendizagens para
bebês? Como organizar o ambiente de modo a favorecer o desenvolvimento das
crianças? O que é avaliar nessa fase do desenvolvimento? Qual a relação que os
educadores devem ter com as famílias? Como planejar, efetivar e avaliar um currículo
para a instituição de Educação Infantil? Qual o papel da família na primeira fase escolar
das crianças? 19 CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO
INFANTIL 2. CONTINUANDO A CONVERSA: COMO ESTÁ A EDUCAÇÃO INFANTIL
HOJE, NO DISTRITO FEDERAL? No Plano de Construções Escolares de Brasília,
elaborado pelo educador Anísio Teixeira, em 1961, foi previstos os ‘Jardins de Infância’,
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destinados à educação de crianças nas idades de 04, 05 e 06 anos. Os Jardins estavam
articulados, em localização e atendimento, com as ‘Escolas Classe’, destinadas aos
alunos de 07 a 10 anos, e com as ‘Escolas Parque’, que ofertavam atividades artísticas,
sociais e recreativas. No âmbito federal, a Coordenação de Educação Pré-Escolar do
Ministério da Educação foi criada em 1975, num período em que a escolarização dos
pequenos era vista como uma forma de suprir ou minimizar as carências sociais e
culturais.

Historicamente,

a

Educação

Infantil

ocupou

posição

subalterna

nos

organogramas administrativos e recebeu parcos recursos11. Gradualmente, a Educação
Infantil foi ganhando espaços, tempos, corações e mentes nas esferas nacionais e locais.
A maior oferta de nossa rede concentra-se na Pré-escola. Já a Creche ainda necessita
estender-se. Essa política de expansão deve estar vinculada à garantia de qualidade
social na infraestrutura e equipamentos, gestão, formação dos profissionais e práticas
pedagógicas e avaliativas. O atendimento encontra-se distribuído em instituições públicas
de tipologias diversas: Jardim de Infância (JI), Centro de Educação Infantil (CEPI), Escola
Classe (EC), Centro de Atendimento Integral à Criança (CAIC), Centro de Ensino
Fundamental (CEF), Centro Educacional (CED). E, em parceria com o Ministério da
Educação (MEC), a SEEDF está construindo unidades denominadas de Centro de 11 –
De acordo com a Política de Educação Infantil no Brasil: Relatório de Avaliação,
MEC/UNESCO (2009). 20 CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO INFANTIL Educação da Primeira Infância (CEPI), com atendimento de zero
a 05 anos. Também para responder à demanda, a SEEDF mantém convênios com
instituições sem fins lucrativos, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, que estão
localizadas em todo o DF. Sobre a organização horária, oferta-se tanto jornadas de tempo
parcial (05 horas), quanto de tempo integral (07 a 10 horas). Seja na jornada integral, seja
na parcial, contamos com profissionais docentes e não docentes que trabalham pela
promoção das aprendizagens e do desenvolvimento integral da criança.
2.1 Crianças e infâncias (com) vivendo na Educação Infantil Um sobrevôo sobre a história
da infância e da criança sacrifica as muitas inferências que poderiam advir de um
aprofundamento acerca deste tópico. Para o Currículo, importa lembrar que a criança é
sujeito da história e da cultura, que as infâncias são plurais em suas expressões étnicas,
estéticas e éticas. Se sempre existirão crianças, nem sempre existiu infância. Ou pelo
menos, o “sentimento de infância”. Guimarães (2008) apresenta-nos uma síntese sobre
essa história. Somente a partir do século XVIII, a infância começa a ser objeto de novos
olhares e preocupações. Os estudos de Ariès (1986) são um marco nesse campo porque
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o autor localiza na Modernidade o surgimento do que ele denomina como “sentimento de
infância”, ao contrário do que vigorava na Idade Média, período em que adultos e crianças
se misturavam e estas eram consideradas apenas seres biológicos. As pobres cresciam
para atender ao mundo do trabalho e as ricas eram vistas como miniaturas dos adultos.
Na família burguesa da Modernidade, duas posturas materializaram o reconhecimento
das crianças como diferentes dos adultos: a paparicarão – que aparece na família,
identificando a criança à ingenuidade, graça, pureza – e a moralização – que se funda em
meio aos eclesiásticos e às ciências emergentes, enxergando a criança como ser da
razão, incompleto, em falta, alvo da disciplina. Nos séculos XIX e XX , há uma inflexão na
direção dos direitos das crianças, prerrogativas de cidadania, teorias do desenvolvimento,
periodicidade da vida infantil, iniciativas da Medicina, da Psicologia e da Pedagogia
formulam discursos e sustentam práticas através das quais se forma um ideal de criança.
São divulgadas normas de higiene e cuidados com as crianças, investe-se em
campanhas de amamentação, criam-se instituições de atendimento, como as creches e
jardins da infância. Elaborasse um modelo de infância, um modo de ser criança na cultura
ocidental. Assim, começa a ganhar corpo um ideário sobre a infância que atribui à criança
o estatuto de sujeito de direitos, estendendo-se na elaboração de dispositivos legais e
documentos internacionais, entre os quais a Declaração de Genebra (1923), a Declaração
Universal dos Direitos da Criança (1959) e a Convenção dos Direitos da Criança (1989).
No Brasil, a década de 1980 marca a virada do processo de valorização da infância
porque, desde então, o enfoque sai da tutela da família e recai sobre o direito. A criança
passa a ser sujeito de direitos, fruto da mobilização da sociedade civil organizada, do
movimento de mulheres e pesquisadores 22 CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO INFANTIL da educação, em especial da Educação
Infantil que, por meio de intensas lutas e discussões sobre a necessidade da educação
formal culminou com os avanços registrados na Constituição de 1988 que passa a
considerar a criança como sujeito de direitos: direito à vida, saúde, alimentação,
educação, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária.
Uma das conseqüências da valorização da infância é o reconhecimento da Educação
Infantil como dever do Estado e direito da criança. Se a promulgação do Estatuto da
Criança e do Adolescente em 1990 foi um dos primeiros marcos nessa direção, é a LDB,
promulgada em dezembro de 1996, que firma o elo entre o atendimento das crianças de
zero a seis anos e a educação. Todavia, para Sarmento (2005) ainda existe uma
invisibilidade inerente à infância, obscurecendo suas potencialidades. Ao encontro desse
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debate, Ariès (1986) descreve que a própria etimologia da palavra infância se reveste da
22ranq de criança como não-falante, criança que está em processo de criação, de
dependência, de transição. Significa dizer que a infância assumiu por muitos anos uma
negatividade que não lhe era inerente ao considerar que a criança não tinha
racionalidade, não tinha capacidade de expressão e comunicação. No entanto, essa
perspectiva vai de encontro ao lugar ocupado pelas crianças nas sociedades
contemporâneas, como sujeito de direito, além dos atuais pressupostos teóricos,
metodológicos e epistemológicos que estão solidificados pelos pesquisadores que
estudam as crianças e a infância. 23 CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA EDUCAÇÃO INFANTIL Certo é que muitas concepções sobre criança e infância
convivem no imaginário social. Uns valorizam a criança pelo que ela é e pelo que faz;
outros enfatizam suas carências ou seu futuro. Para alguns, importa protege- lá das
vicissitudes do mundo; para outros, é preciso inseri-la desde já na vida adulta. É um mini
adulto ou um adulto incompleto. De modo geral, a criança e a infância são vistas como um
“mal a ser superado” e “semente do bem” ou uma “tabula rasa”. Essas distintas
concepções também permeiam o campo pedagógico quando identificamos práticas
pedagógicas orientadas às crianças pequenas ora baseadas em um pensamento
espontaneísta, desprovidas de intencionalidade educativa, ora apoiadas em uma
concepção ambientalista na qual se vale de métodos coercitivos e de avaliações
comportamentais, nos quais os prêmios e castigos ocupam lugar de destaque para a
obtenção do comportamento desejado. Isso ocorre, portanto, quando o educador não
acredita nas potencialidades da criança, desconsiderando-a como sujeito ativo,
participativo e produtor de cultura (SOUZA, 2007). A linearidade e a generalização são
aspectos relevantes a serem evitados para se falar em uma concepção de infância. Entre
tantos aspectos, podemos pontuar que a concepção de criança é construída dentro de
cada contexto social específico, pois cada sociedade que existiu e existe tem
delineamentos e culturas próprias. A infância pode ser arquitetada de modos diferentes
dentro de diversas sociedades, no mesmo período histórico. Além disso, temos muitos
estudos que dizem respeito às crianças burguesas, enquanto crianças de classes menos
favorecidas foram esquecidas ao longo da história. A concepção de infância e,
conseqüentemente de educação, deve ser engendrada na perspectiva da superação de
desigualdades e da guarida da alteridade, para a transformação histórica social da
humanidade. Destaque-se, então, que a concepção de infância(s) que norteia a primeira
etapa da Educação Básica decorre de determinações sociais mais amplas de âmbito
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político, econômico, social, histórico e cultural, ou seja, consiste em considerar a criança,
no contexto das práticas pedagógicas, como aquela que tem necessidades próprias, que
manifesta opiniões e desejos, de acordo com seu contexto social e sua história de vida. O
ponto de vista que norteia este Currículo aposta justamente nas imensas possibilidades e
potencialidades das crianças e das infâncias, conhecê-las em seus fazeres, linguagens,
invenções, imaginações, brincadeiras e cuidados. Assim, a Educação Infantil precisa
oferecer as melhores condições e os recursos construídos historicamente para a criança
porque ela é um ser que se humaniza por estar aberta ao mundo, por portar desejos, por
interagir 24 CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO
INFANTIL com outras pessoas, por significar e atuar sobre o mundo, por fazer história e
cultura, por ser memória, presente e futuro, por ser um corpo que fala, por ser um novo
começo para a humanidade. Um ser que vai constituindo-se nas e pelas relações
objetivas e subjetivas de sua trajetória no mundo. Desse modo, as crianças, para além da
filiação a um grupo etário próprio, é um sujeito ativo, que pertence a uma classe social, a
um gênero, a uma etnia, a uma origem geográfica. São sujeitos sociais e históricos,
marcados, portanto, pelas condições das sociedades em que estão inseridas. Significa
dizer que são cidadãs, pessoas detentoras de direitos, produtoras de cultura, mas
também influenciadas pela cultura adulta. Conceber a criança por essa lente favorece
enxergá-la a partir de seu ponto de vista, de modo a entender que a infância não se
resume a um determinado estágio de desenvolvimento, mas reverte-se em uma categoria
social própria, impondo na recusa de olhares uniformes e homogêneos, desafiando o
respeito pelas mais diversas infâncias. Entre as várias concepções, o Currículo requer um
posicionamento sobre qual é a visão que a Educação Infantil assume em relação às
crianças, qual seja: “(...) um ser humano em construção, em processo de humanização,
pois a natureza humana é fruto de nossa história social” (ARCE, 2007). Ao apropriar-se
da cultura acumulada ao longo da história, a criança (re) nasce como ser social: As
crianças, por serem capazes, aprendem e desenvolvem-se nas relações com seus pares
e com adultos, explorando os materiais e os ambientes, participando de situações de
aprendizagem interessantes, envolvendo-se em atividades desafiadoras, enfim, vivendo a
infância. Por serem competentes, aprendem e desenvolvem-se ao cantar, correr, brincar,
ouvir histórias, descobrir e observar objetos, manipular massinha e outros materiais,
desenhar, pintar, dramatizar, imitar, construir com pecinhas, jogar, mexer com água,
empilhar blocos, passear, recortar, saltar, bater palmas, movimentar se de lá para cá,
conhecer o ambiente a sua volta, interagir amplamente com seus pares, memorizar
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cantigas, dividir o lanche, escrever seu nome, ouvir música, dançar, contar, entre outras
ações. “É lugar de brinquedos, atividades, de parque, de estudar, aprender... A escola é
legal!” Evelin (5 anos) Centro de Educação Infantil 307 da Samambaia 25 CURRÍCULO
EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO INFANTIL A instituição de
Educação Infantil é um lugar privilegiado para que as crianças tenham acesso a
oportunidades de compartilhar saberes, de reorganizar e recriar suas experiências, de
favorecer vivências provocativas, inovar e criar a cultura de ter contato e incorporar os
bens culturais produzidos pela humanidade. Todavia, crianças de mesma idade podem
apresentar desenvolvimento distinto. Cresce em importância o papel da instituição
educacional que constitui, assim, o lócus onde as conquistas já efetivadas levam àquilo
que deve ser alcançado, à “emergência do novo”, às aprendizagens e, portanto, ao
desenvolvimento. Como afirma Sarmento (2005), é plausível dizer que a escola pode
pouco contra a exclusão. Entretanto, a escola ainda é insubstituível por ser um
contraponto à exclusão social e por ser um espaço de produção de uma sociedade de
afirmação de direitos sociais, insubstituível para uma cidadania ativa, tendo crianças e
comunidade como parceiras de seus próprios processos de emancipação. Ideias para
guardar... A instituição educacional deve ser sinônimo de situação de aprendizagem e
desenvolvimento. Isto porque situ (remete a lugar/espaço) + ação (refere-se a tempo/
movimento) significa mudança/transformação. A instituição tem a função social de
proporcionar o incremento do capital cultural do bebê e da criança pequena, trazendo o
novo, o instigante, o desafio em seu processo de humanização. 26 CURRÍCULO EM
MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO INFANTIL 2.2 Bebês e crianças
pequenas12 – O que precisamos considerar? Os bebês e as crianças pequenas possuem
semelhanças e diferenças. Muitas características estão presentes de maneira comum,
outras são específicas de cada idade ou faixa etária. De qualquer maneira, é essencial,
ao lidar com esses seres humanos, ter em conta13: • as diferentes infâncias, a história da
infância e da Educação Infantil no mundo, no país, no DF e em cada instituição; • a
diferença entre o atendimento escolar e o de outros espaços coletivos como família,
igrejas, etc.; • a influência da instituição escolar na vida dos pequenos cidadãos; a
necessidade de imprimir intencionalidades educativas em suas práticas; • as
peculiaridades e o perfil sociopolítico e econômico distintos dos atendidos; • a faixa etária
e sua dependência em relação às famílias e suas características; • o período de
desenvolvimento físico, social, cognitivo, motor e emocional de cada criança; • a maneira
como a criança aprende e apreende o mundo; • a importância de uma relação cotidiana
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com as famílias, suas vivências e seu acervo cultural. Quando elegemos duas faixas
etárias, a saber: bebês da creche e crianças pequenas da pré-escola alertaram para o
fato de que esses marcos cronológicos são referências gerais, pois nenhuma criança é
idêntica à outra (ARCE; MARTINS, 2007). Entretanto, não obstante as diferenças
quantitativas e qualitativas, as crianças pertencem a uma mesma época do
desenvolvimento. Reitera-se que o desenvolvimento não é “um somatório de experiências
que se sucedem de modo linear e mecânico com o passar dos anos” (ARCE; MARTINS,
2007). O desenvolvimento requer o entendimento da dinâmica das atividades mediadas
socialmente e situadas historicamente. As aprendizagens sistematizadas orientam e
intervêm diretamente no processo de desenvolvimento infantil. A periodização do
desenvolvimento infantil foi e é objeto de estudo de várias correntes teóricas.
Apresentamos, de forma bastante sumária, o que propõe Leontiev a partir da 25ranq de
atividade principal, concebida por Elkonin. A atividade principal caracteriza a passagem
de um período de 12 – Denominamos bebês as crianças até três anos, que se
caracterizam pela “fase do apego” e grande dependência do adulto. Crianças pequenas
são aquelas entre três e seis anos, em transição para atitudes de maior autonomia. 13 –
Considerações a partir das Proposições Curriculares /Educação Infantil – Belo Horizonte,
MG (2009). 27 CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO
INFANTIL desenvolvimento para outro, ou seja, consiste na atividade que interfere o
desenvolvimento psíquico da criança para que estabeleça relações com a realidade
externa, a fim de satisfazer suas necessidades, a ponto de, dependendo das
transformações e aprendizados fundamentais de dado período evolutivo, aperfeiçoar e
impulsionar os progressos anteriores. Ao adotar a concepção da atividade principal,
Elkonin elaborou uma periodização pela qual o sujeito passa. Assim, cada período tem
uma atividade dominante com uma função central na relação desse sujeito com o mundo,
na qual se verifica que: do nascimento a aproximadamente 1 ano de idade ocorre a
comunicação emocional direta do bebê com o adulto; entre 1 e 3 anos verifica-se a
presença de brincadeiras de papéis sociais; dos 3 aos 6 anos, aproximadamente,
acontecem as atividades de estudo; já a comunicação íntima, pessoal se dará durante a
adolescência, entre os 12 e 18 anos e, por fim, a atividade profissional/estudo que é
identificada na idade adulta. Ressalve-se que nos bebês de até 3 (três anos) a interação
emocional com os adultos não é substituída pela manipulação dos objetos, pois a
atividade anterior não deixa de existir, apenas outra se torna protagonista. Esse período é
um tempo de descobrimento de si mesmo e do mundo físico e social. Os bebês vão
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adquirindo o controle da marcha e dos esfíncteres e o gradual autocontrole corporal.
Utilizam o corpo para a comunicação e a expressão, e o choro é uma linguagem. E, na
ânsia de explorar e conhecer o mundo, mordem, batem, apertam objetos e até seus
coleguinhas. Passam da anomia para heteronomia e, progressivamente, caminham para
a autonomia. Para tanto, é importante uma rotina estruturada, prevendo os momentos de
alimentação, sono e banho. Nesse período do desenvolvimento, as crianças “(...) gostam
e precisam de cuidado, segurança, socialização, afeto e respeito, brincar, descobrir e
explorar o ambiente, serem questionadas, repetir atividades e situações, ouvir e contar
histórias, explorar a textura, os sons, os movimentos ao brincar com água, terra,
pedrinhas, gravetos, entre outros” (BELO HORIZONTE, 2009:38). As crianças pequenas
de 03 a 06 anos avançam na construção da 28 CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO INFANTIL identidade e da autonomia, diferenciam a si
e ao outro, que já é considerado nas relações. Consolidam-se as finalidades (para quê) e
os motivos (porquê), o que as leva a refletir sobre suas ações. A criança não deixa de
lado a manipulação de objetos e a produção de trabalhos manuais, como modelagem e
desenhos. Entretanto, os jogos e a representação simbólica, a brincadeira de papéis
sociais são preponderantes nesse período, sendo fundamental a intervenção dos adultos
na ampliação das experiências. Por ser criativa, comunicativa e competente, tanto quanto
era quando bebê, a criança desenvolve-se consideravelmente, de modo a ampliar sua
percepção do corpo, suas possibilidades motoras, seu conhecimento de mundo.
Apresenta possibilidades de construir a noção de espaço e de tempo, sendo capaz de
evocar sujeitos e objetos que lhe são ausentes. Verifica-se também a ampliação da
linguagem oral e diferentes formas de expressão, entre elas o desenho, outros meios de
comunicação e a construção de hipóteses sobre a leitura e escrita. Considerando o
exposto, o papel da Educação Infantil, entre outros, é também o de constituir-se como
uma etapa onde a criança pode desenvolver-se plenamente ao brincar e ser feliz. Ideias
para guardar... Uma sociedade pode ser julgada pela sua atitude em relação as suas
crianças pequenas, não somente no que se diz sobre elas, mas também como essa
atitude é expressa no que lhes é oferecido ao longo de seu crescimento. Elionor
Goldschmied e Sonia Jackson Aos bebês Que caminham na busca de conhecer o mundo.
Que a escola infantil seja contexto de suas aprendizagens, de seus encontros, de suas
partilhas, um lugar agradável e prazeroso, belo; cheios de espaço por onde possam viver
e conviver, tendo garantido seus direitos de participar das práticas sociais e culturais que
ali acontecem cotidianamente... (Carolina Gobbato) 29 CURRÍCULO EM MOVIMENTO
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DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO INFANTIL 2.3 Quais são os princípios que
orientam nosso trabalho? Na perspectiva da integralidade, ao considerar a criança como
um ser indivisível, inteiro e único, o trabalho em Educação Infantil deve basear-se em
princípios. Os princípios éticos, políticos e estéticos, destacados pelas DCNEIs, orientam
as aprendizagens a serem promovidas com as crianças. Afinal, o que são princípios? Ora,
princípios são regras, códigos de (boa) conduta que governam nossa vida e atitudes. São
acepções fundamentais que derivam e ou se tornam base para outras. O trabalho
educativo na Educação Infantil assentasse sobre estes princípios: • Princípios éticos –
referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do
respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e
singularidades. O trabalho educativo organiza-se e estrutura-se de modo a assegurar às
crianças a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades, a valorização de
suas produções, o apoio à conquista da autonomia na escolha de brincadeiras e de
atividades, de modo a viabilizar: • ampliação das possibilidades de aprendizado e de
compreensão de mundo e de si próprio; • construção de atitudes de respeito e
solidariedade, fortalecendo a autoestima e os vínculos afetivos; • combate aos
preconceitos, discriminações negativas e bullying; • conquista da independência, inclusive
nos cuidados pessoais diários; • aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos
diferentes grupos culturais; • aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida
humana, a liberdade e a integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as
pessoas, a igualdade entre homens e mulheres, assim como a solidariedade a grupos
vulneráveis política e economicamente; • respeito à diversidade religiosa e cultural e
combate a toda forma de racismo, machismo, sexíssimo e homofobia; • respeito a todas
as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a preservação dos recursos naturais; •
cuidado com os bens materiais e patrimônio histórico-cultural. • Princípios políticos –
referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da criticidade e do respeito à
democracia. A criança, produtora e consumidora de cultura, é participante da vida social,
modifica e é modificada pelas interações que estabelece com o outro, com a cultura e
com o ambiente, por meio das múltiplas linguagens. Dessa forma, a instituição deve
proporcionar-lhe: formação participativa e crítica;
IV-OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO

1. Gestão

Pedagógica

e

Gestão

de

resultados

educacionais
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Têm sido desenvolvidas na Teoria e Prática pela instituição nas Formações
Continuadas, com temas da Regional de Ensino, atividades que promovem a formação
dos profissionais conscientizando e informando sobre a importância do bom
desenvolvimento na Educação infantil. São propostas atividades que instigam a
construção de novas práticas de ensino e que buscam o aperfeiçoamento e correção de
falhas.
No Cepi Jasmim o trabalho é realizado de forma participativa, democrática, buscando a
integração de toda a equipe, visando qualificar cada vez mais e melhor nosso quadro
de funcionários, tendo como rotina, no calendário, reuniões pedagógicas mensais,
palestras, oficinas, atividades interativas e dinâmicas.
O corpo docente é composto por funcionários habilitados, visando oferecer um ensino
de qualidade a todos. A valorização social dos profissionais da creche é a base de sua
satisfação pessoal e profissional colaborando com o prazer de ensinar e sua
autoestima.
Formação continuada, palestras, encontros para professores, orientadores e auxiliares
são oferecidos visando o atendimento qualitativo. Coordenações com estudos de
textos, livros, preparo de material, atividades diversas e trocas de experiências são
realizados diariamente.

6 Gestão participativa e gestão de pessoas
A família é instituição primordial de cuidado e educação da criança pequena,
A instituição de Educação Infantil não a substitui, mas complementa a sua ação.
Por essa razão, as duas devem estar estreitamente articuladas de maneira que o
processo de ensino e aprendizagem ocorra em ambos os espaços, recebendo uma
interferência pertinente assegurando seu desenvolvimento.
Portanto as famílias estão envolvidas nos objetivos educacionais, na programação e no
desenvolvimento das atividades.
Às famílias são oferecidas palestras com temas diversos e atividades diversas, de
maneira que os pais possam aportar suas contribuições e beneficiar-se também da
ação pedagógica voltada primordialmente para seus filhos.

7 Gestão Administrativa e financeira
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A direção é constituída pelo diretor responsável pelo planejamento, supervisão, avaliação
das atividades didático-pedagógicas e administrativas, organizando escalas, horários,
reuniões, aquisição de materiais diversos, cumprindo o seu papel de delegar atribuições a
todos os seus subordinados, dinamizando ações para o bom funcionamento da creche.
A secretaria escolar, também sob a responsabilidade da Diretora que é encarregada da
execução das atividades de estruturação escolar, organização de arquivos, expediente e
informação sobre procedimentos diversos.
Coordenação

Pedagógica

sob

a responsabilidade do

coordenador pedagógico,

oferecendo assistência pedagógica, formação continuada, estudo de textos, planejamento
orientando auxiliares e professores, atendendo alunos e pais, promovendo a integração
das atividades escolares, viabilizando espaços e outros de essencial importância para a
creche.
A Instituição é mantida pelo convênio com a SEE/DF, registrado em 2017. O presente
convênio tem por objetivo o implemento da ação conjunta entre o GDF e o Edén Instituto
de Apoio ao Desenvolvimento Humano, para atendimento na Educação Infantil – 1ª nível
da Educação Básica – à criança de o (0) a cinco (4) anos de idade em seus aspectos
cognitivos e sociais.

V.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

1.Organização escolar: regime, tempos e espaços
Será trabalhado o desenvolvimento integral da criança, isto é:


Desenvolvimento Físico;



Desenvolvimento Cognitivo;



Desenvolvimento emocional e social;



Desenvolvimento psicomotor.
As atividades propostas terão como objetivo o desenvolvimento integral

da criança, enriquecendo suas experiências e também propiciando o convívio
com outras crianças e adultos.
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As atividades darão a oportunidade de:


Brincar;



Ver e observar;



Trabalhar em grupo;



Respeitar os direitos e opiniões de seus companheiros e de outras
pessoas da comunidade;



Expressar-se livre e criativamente, através da linguagem, pintura,
desenho, música, etc;



Reconhecer e resolver seus próprios problemas;



Partilhar suas experiências;



Encontrar meios de satisfazer sua curiosidade;



Pensar por si mesma;



Desenvolver a capoeira como instrumento de resgate cultural;



Conviver com o manuseio de terra e plantas;



Trabalhar e conviver com artes cênicas;
Será ofertado atendimento de caráter educativo em jornada de tempo

integral (10h/d), ou seja, atendimento ininterrupto nos períodos matutino e
vespertino, 05 refeições balanceadas com controle nutricional.
A Organização Curricular da Educação Básica segue as determinações
da Lei Federal n. 9394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Básica e as normas emanadas pelo Conselho Municipal de Educação, de modo
a: ter presente que os conteúdos curriculares não serão fins em si mesmos, mas
meios básicos para constituir competências cognitivas ou sociais, priorizando-as
sobre as informações; ter presente que as linguagens serão indispensáveis para
a constituição de conhecimentos e competências; adotar metodologias de
ensino diversificadas, que estimulem a reconstrução do conhecimento e
mobilizem o raciocínio, a experimentação, a solução de problemas e outras
competências

cognitivas

superiores;

reconhecer

que

as

situações

aprendizagem provocam também sentimentos e requerem trabalhar

de
a

afetividade da criança.
A Educação Infantil será oferecida da seguinte forma:
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Berçário l- As crianças de 4 meses a 10 meses.

Nessa fase, visamos explorar

atividades que desenvolvam a criança fisicamente, socialmente e psicologicamente,
estimulamos a linguagem oral através de histórias, dramatização e brincadeiras,
respeitando, sempre, as diferenças individuais de cada um.
Berçário II–A idade contemplada nesta fase vai de 10 meses a 1 ano e 11 meses. Nessa
fase, visamos explorar atividades que desenvolvam a criança fisicamente, socialmente e
psicologicamente, estimulamos a linguagem oral através de histórias, dramatização e
brincadeiras, respeitando, sempre, as diferenças individuais de cada um.
Maternal I – A idade contemplada nesta fase vai de 1 ano e 11 meses até 2 anos e 11
meses Nessa fase, visamos explorar atividades que desenvolvam a criança fisicamente,
socialmente e psicologicamente, estimulamos a linguagem oral através de histórias,
dramatização e brincadeiras, respeitando, sempre, as diferenças individuais de cada um.
Maternal II – A idade contemplada nesta fase vai de 2anos e 11 meses a 3 anos e 9
meses. Nessa fase, visamos o desenvolvimento da criança nos principais conceitos
básicos do esquema corporal, da orientação espacial, da organização temporal, do
ritmo, da coordenação viso-motora, além de, buscar o desenvolvimento da linguagem
como forma de comunicação.
A rotina escolar oferece atividades dinâmicas, desde a acolhida até a entrega da criança
para suas famílias, incluído hábitos de higiene, de organização, de trabalho. Podem
também incluir, entre outros, a roda de conversa, o planejamento do dia, trabalhos livres,
etc.
Tem-se por objetivo o aprendizado da criança e a vivência em todos os aspectos para o
desenvolvimento integral. Para tanto, contamos com professores habilitados, que
orientam as atividades pedagógicas. Nosso horário de atendimento é de 7h30min às
17h30min oferecendo uma Educação em horário integral para 174 alunos de ambos os
sexos.
Permeando as atividades, temos casa de boneca, hora de história, vídeo, roda rítmica e
atividades psicomotoras, entre outros, segundo, muitas vezes, o interesse manifestado
pela criança.
Mantemos atividades, como jogos, brincadeiras direcionadas, musicalização com
expressão corporal. Realizamos trabalhos de integração das famílias à dinâmica da
creche.
Da organização de tempos e espaços
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Prestar atendimento educativo, integral e planejado, às crianças na perspectiva da
indissociabilidade do educar e cuidar, brincar e interagir, envolvendo ações de higiene,
segurança, alimentação, jogos e brincadeiras, durante o período das 7h às 17h ou
7h30min às 17h30.
Alimentação Escolar Oferecer 05 refeições diárias. Sugere-se que sejam observados os
horários abaixo, de acordo com o horário de entrada estabelecido pela instituição
educacional e/ou orientações do nutricionista no que se refere ao intervalo entre as
refeições:
Café da manhã – entre 7h15 e 7h30 ou 7h30 e 7h45;
Lanche – entre 9h15 e 9h30 ou 9h30 e 9h45;
Almoço – entre 11h30 e 12h15 ou 11h45 e 12h30;
Lanche da tarde – entre14h15 e 14h30 ou 14h30 e 14h45;
Jantar – entre 16h e 17h0 ou 16h30 e 17h30.
Devem ser elaborados cardápios próprios e adequados às necessidades das faixas
etárias atendidas.
As crianças do Berçário devem ter cardápio específico em função das peculiaridades
desta faixa etária.
Observações específicas:
Os alimentos devem ser servidos em temperatura adequada para a criança. A prática do
adulto de soprar o alimento deve ser abolida, levando-se em consideração a vasta
disseminação de microrganismos. Caso seja necessário, incentive a própria criança a
soprar sua comida. O ideal é ensiná-la a esperar até que o alimento esteja na
temperatura ideal para ser ingerido.
Sono: Existe uma média das necessidades de sono em cada período etário:
•Crianças de 4 a 6 meses: dormem, em média, 13 a 16 horas diárias. Durante a noite
dormem de 9 a 11 horas, acordando, às vezes, para se alimentar. No decorrer do dia
tiram duas sonecas, em torno de 2 a 3 horas cada;
•Crianças de 6 meses a 1 ano: dormem, em média, 12 a 14 horas diárias, sendo de 10 a
12 horas durante a noite. As sonecas ao longo do dia são, normalmente, uma na manhã
e outra após o almoço, e duram cerca de 2 horas cada;
•Crianças de 1 a 2 anos: dormem, em média, 12 a 14 horas diárias, sendo 11 horas
durante a noite. Dispensam a soneca da manhã e à tarde costumam tirar uma soneca de
1 a 2 horas;
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•Crianças de 3 a 4 anos: dormem, em média, 11 a 12 horas diárias. A partir dos 3 anos a
maioria das crianças deixam de repousar durante o dia. A indicação de que as crianças
sentem necessidade de dormir durante o dia não significa que todas devem dormir no
mesmo horário e que têm o mesmo tempo de sono. Algumas precisam dormir de uma a
duas horas, outras necessitam somente de momentos de descanso, relaxamento, um
pequeno cochilo, e há ainda as que não dormem. É preciso que cada instituição preveja
propostas concomitantes para atender às crianças que querem dormir ou descansar,
bem como para aquelas que não dormem. Também cabe lembrar que o sono, como um
aspecto da rotina da Educação Infantil, não pode ser vinculado à punição, chantagem ou
gratificação. A criança deve dormir ou ficar acordada porque sente vontade para tal e
não porque depois irá ou não brincar no parque, irá ou não lanchar, irá ou não assistir a
um filme, irá ou não desenhar ou pintar. Para atender às necessidades das crianças que
dormem, das que querem descansar e das que não dormem, é necessária uma
organização que atenda a todas as crianças, sendo fundamental o empenho de todos os
profissionais da instituição e não somente de um ou dois com ações isoladas. Visando
garantir a efetivação desses momentos, seguem algumas orientações:
Organização das salas:
Todas as salas de atendimento às crianças devem ter um espaço organizado que
favoreça os momentos de descanso. Se possível, a instituição deve organizar sala(s)
para as crianças que necessitam dormir ou descansar e sala(s) para as que não
dormem.
Higiene do sono:
As crianças do berçário devem ter lençol, fronha, travesseiro, edredom, e/ou manta ou
cobertor. Para as maiores, devem ser disponibilizados colchonetes e lençóis, no inverno
cobertor e/ou edredom. Os colchonetes devem estar dispostos com, no mínimo, 15 cm
de distância um do outro e ser higienizados com álcool, antes de ser usados. As roupas
de cama devem estar sempre limpas. Os sapatos, casacos, acessórios de cabelos e
cintos das crianças devem ser retirados quando elas forem dormir, para maior conforto.
Para as crianças que dormem logo após as refeições, como para as que ficam
acordadas, deve ser feita a higiene bucal, das mãos e do rosto.
Preparação dos ambientes:
Para a preparação do sono (fase 1 – adormecimento), pode ser utilizada música suave
em baixo volume (clássica, instrumental, sons da natureza, cantigas de ninar). Sons e
TVs devem ser desligados enquanto as crianças estiverem dormindo. A sala para o sono
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não deve ser escura, precisa de luz indireta, de modo que as crianças diferenciem o
sono da tarde do sono noturno. Isso permite que elas não durmam demais, ficando sem
sono à noite, além de garantir a visualização de toda a sala quando acordam, evitando
acidentes. As janelas devem ficar abertas para favorecer a circulação do ar. As crianças
podem dormir com objetos trazidos de casa ou da instituição, se isto as deixar mais
seguras e não oferecer risco de machucá-las. No entanto, o uso de chupetas ou do dedo
pelas

crianças

deve

ser

aos

poucos

abandonado,

com

incentivo

dos

professores/monitores, em parceria com as famílias e/ou responsáveis. Para as crianças
que não dormem no horário previsto, as salas ou outros espaços da instituição devem
ser organizados com propostas planejadas, incluindo espaço para relaxamento com
colchonetes, tapetes e almofadas. Também deve haver brinquedos, como jogos de
memória, quebra-cabeça, dominós, blocos de montar e ser realizadas brincadeiras,
leitura de histórias, entre outras.
Outros itens:
Tanto as salas com crianças que estejam dormindo, quanto as salas com crianças que
estejam acordadas, devem ter um profissional da educação coordenando as propostas e
ações das crianças. Durante o sono da criança, as irregularidades percebidas deverão
ser comunicadas às famílias. A instituição deve realizar entrevista com as famílias e/ou
responsáveis para conhecer os hábitos de dormir da criança, seu estado de saúde, os
horários de sono, hábitos alimentares, entre outros.
Instalações:
A instituição educacional deverá responsabilizar-se pela manutenção do prédio,
realizando pequenos reparos, preservando o imóvel de vazamentos, infiltrações,
problemas elétrica, troca de azulejos e os demais serviços necessários à conservação
do prédio, podendo ser executada com verba do convênio específica para esse fim.
Centro de Educação de Primeira Infância – CEPI:
As escolas de Educação Infantil do Tipo B são térreas e possuem 5 blocos distintos de
acordo com a função a que se destinam. São eles: bloco administrativo, bloco de
serviços, bloco multiuso e 2 blocos pedagógicos.
Espaços comuns em instituições de Educação Infantil
A seguir, descreve-se, em linhas gerais, a organização mínima dos espaços comuns
para a oferta de Educação infantil em Instituições com prédios próprios e nos Centros de
Educação da Primeira Infância – CEPI.
Salas de atividades:
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• O espaço deve ser organizado de forma a oferecer condições para diferentes
momentos (rodinha, atividades de grupo e/ou individuais), bem como com os cantinhos
que atendam ao Projeto Político-Pedagógico, em salas amplas e específicas para cada
turma;
•O piso deve ser de fácil limpeza, não escorregadio;
•Os materiais pedagógicos devem ser variados (brinquedos, jogos, livros, etc.), em
quantidade suficiente e adequada às diferentes idades. Os materiais devem apresentar
bom estado de conservação;
•Ter murais para exposição dos trabalhos infantis;
•Devem ser ventiladas e iluminadas, com janelas que possibilitem a visão para o
exterior;
•Não é permitida a permanência de animais nas salas de atividades;
•Afixar um espelho em uma das paredes da sala de atividades, resguardando a
segurança das crianças.
Áreas de lazer/espaços abertos:
• Os brinquedos de recreação devem ser seguros, adequados à faixa etária e estar em
bom estado de conservação e higiene;
•As instituições devem dispor de espaço externo, próprio ou da comunidade, para lazer.
O local precisa ser ensolarado, conservado e seguro. O piso deve ser pavimentado,
ensaibrado ou gramado;
•Caso a instituição possua caixa de areia, esta deve ter uma proteção adequada durante
os períodos em que não estiver sendo utilizada, evitando contato com animais que
possam transmitir doenças. Quando utilizada como material de manipulação (areia), é
sempre bem acolhida pelas crianças, podendo ser usada pelo seu valor lúdicopedagógico para os menores;
•Os pneus devem conter furos e ser guardado em local seco, para evitar o acúmulo de
água e a possível proliferação de insetos, principalmente o mosquito da dengue; não é
permitida a presença de animais na instituição; nas instituições em que houver piscina, é
necessário contratar professor de educação física, bem como tomar as demais medidas
de segurança para evitar acidentes. Faz-se necessário, ainda, um controle rigoroso da
qualidade da água para evitar a proliferação de microrganismos;
•Evitar expor a criança ao sol das 10 da manhã às 3 da tarde;
•Os professores e demais profissionais precisam estar permanentemente atentos a
todas as crianças para evitar acidentes;
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•Evitar que as crianças se aproximem dos pontos de drenagem e de saída de águas da
piscina, pois podem ser puxados pela sucção ou se lesionar com os mecanismos de
limpeza da piscina. Esse tipo de dispositivo deve estar coberto para evitar qualquer
problema.
Local de higienização de bebês:
• Toda instituição que atende crianças de 0 a 2 anos deve dispor de cuba com
dimensões adequadas para a higiene e banho de crianças, contendo água corrente
quente e fria, além de balcão para trocas com sobreposição de colchonete com
superfície lisa e lavável;
•Antes e após a higienização da criança, o adulto deve lavar as mãos em água corrente
com sabão.
Sanitários:
• O sanitário, exclusivo para adultos, deve possuir toalhas descartáveis e sabão líquido;
• os sanitários infantis devem conter sabão líquido e, preferencialmente, toalhas
descartáveis. O equipamento pia e vasos sanitários devem ser adequados ou adaptados
para o uso infantil;
•Os sanitários, tanto de uso adulto como infantil, devem dispor de chuveiro.

Lavanderia:
• Deve atender às necessidades das instituições, se houver lavagem de roupas (lençóis,
fronhas, toalhas, etc.);
•Quando não houver lavagem de roupas no local, a lavanderia poderá ser substituída
por área coberta com tanque liso, lavável e resistente;
•As áreas de lavanderia e de secagem devem estar fora do alcance e/ou circulação das
crianças.
Lactário:
• O lactário, cozinha destinada ao preparo de mamadeiras e papinhas, poderá ser
integrado à cozinha, desde que em espaço próprio e definido;
•Esse espaço deve ser previsto, caso haja atendimento a crianças de 0 a 1 ano e deve
apresentar também as mesmas condições exigidas para a cozinha.
8 Direitos Humanos, educação inclusiva e diversidade
Refletir sobre inclusão escolar é repensar o sentido que se está atribuindo à educação,
além de atualizar nossas concepções e redefinir o processo de construção de todo o
indivíduo, compreendendo a complexidade e amplitude que envolve essa temática.
36

Inclusão é garantir o acesso e a participação de todos a todas as oportunidades,
independentemente das peculiaridades de cada indivíduo. A inclusão era a inserção do
aluno com deficiência na rede regular de ensino. Hoje, sabemos que vai, além disso: a
escola inclusiva tem que trabalhar as diferenças, pois a diferença é igual para os dois
lados. No Brasil há mais de 350 mil alunos com deficiência inscritos em escolas
regulares do ensino público. Mesmo em minoria, eles apresentam um mundo diferente
para outros alunos, como interação e relacionamento. Mas será que apenas inserir
essas crianças em escolas comuns, a chamada Educação Inclusiva, abre espaços para
outras crianças aceitá-las ?Ensinar uma criança a aceitar alguém com necessidades
especiais não é diferente de ensiná-la a tratar bem pessoas fora de padrões
estabelecidos. Para as crianças, esta é uma relação muito benéfica, pois a diversidade
amplia o repertório das relações. No futuro, essas crianças serão pessoas que não
sentirão necessidades de seguir padrões.
3-Projetos Interdisciplinares
PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES DA
ESCOLA
PROJETOADAPTAÇÃO

Justificativa: Os primeiros dias na escola geram
expectativas medos e dúvidas nos alunos, pais e funcionários. É
importante desenvolver um trabalho que facilite a transição do
ambiente familiar ao escolar, pensando e planejando atividades que
garantam uma inserção gradativa, envolvendo todos em um
ambiente afetivo eacolhedor.

Objetivos:
 Proporcionar um ambiente agradável e acolhedor, visando o bemestar do educando;
 Criar um ambiente acolhedor integrando o aluno a dinâmica dogrupo;
 Desenvolver atividades que permitam que as crianças e pais
conheçam e interajam entre si, professores efuncionários.
 Familiarizar a criança ao espaço escolar e sua rotinaestruturante;
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 Oferecer aos pais sugestões, dicas e 38ranqü que facilitem o
momento de separação econquista;
 Propiciar um ambiente seguro para que a criança possa manifestar
suas emoções enecessidades;
 Estabelecer uma comunicação entre pais e membros da escola com
a participação dacriança;
 Mostrar para as crianças a importância da escola em seucotidiano.
Desenvolvimento/Atividade
 Dinâmicas derecepção;
 Desenhos em oficio do ambienteescolar;
 Recorte e colagem com gravuras do ambienteescolar;
 Músicas;
 Confecção decrachás;
 Decoração para sala deaula;Conversa informal sobre asférias;
 Identificação das pessoas suas funções no ambienteescolar;
 Conhecer o espaço físico e a rotina daescola;
 Construção da própria imagem e daidentidade;
 Elaboração oral e coletiva de regras deconvivência;
 Construção doscantinhos.
Avaliação
Por meio do desenvolvimento das

Projeto Alimentação Saudável
Justificativa:
É papel da escola, desempenhar a formação de valores, hábitos e estilos
de vida, entre eles o da alimentação. A promoção de uma alimentação saudável
no espaço escolar pressupõe a integração de pontos fundamentais como:
 Ações de estímulo a adoção de hábitos alimentares saudáveis, pó
meio de atividade educativas que informem e motivem escolhas
individuais;
 Apoio à adoção de práticas saudáveis por meio da oferta de uma
alimentação nutricionalmente equilibrada no ambiente escolar.
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Neste contexto, implantar uma campanha educacional sobre o alimento
saudável é um importante instrumento de conscientização.
Assim, consciente de que o tema se insere ou, deve ser inserido, na
prática pedagógica, observando a crescente curiosidade dos alunos a respeito
dos alimentos e a valorização crescente em nosso país pela cultura “Fast-food”,
é que se faz necessário esse projeto.
Objetivo Geral:
 Promover o consumo de alimentos saudáveis e a consciência de
sua contribuição para a promoção da saúde de uma forma
atraente, lúdica e educativa.
Objetivo Específico:
 Conscientizar os alunos sobre a importância e os motivos pelos
quais nos alimentos;
 Estimular à alimentação a ingestão de frutas, legumes e verduras e
outros;
 Identificar cores, textura e os diferentes sabores dos alimentos;
 Pesquisar e registrar sobre a alimentação da família;
 Refletir sobre as suas ações diárias em relação a sua saúde, o que
engloba cuidado e preservação com o meio ambiente e com a
higiene;
 Estimular a criatividade, a atenção e a imaginação;
 Trabalhar a coordenação motora;
 Proporcionar meios para que a criança possa conhecer todos os
tipos de alimentos saudáveis;
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 Desenvolver o raciocínio lógico-matemático através do tema
abordado;
 Socializar o aluno com o próximo;
 Estimular a linguagem oral e escrita;
 Estimular o aluno a cuidar e a preservar o meio ambiente;
 Hábitos alimentar da cidade e do campo;
 Identificar as diferentes tonalidades e cores dos alimentos;
 Hábitos de higiene pessoal e com os alimentos;

Desenvolvimento/Atividades
 Trabalhar com recorte de frutas, verduras e legumes e pedir que os
alunos construam um prato que represente uma alimentação
saudável;
 Identificação de frutas, verduras e legumes através do olfato e tato,
utilizando a caixa surpresa;
 Conversas sobre as preferências através da degustação;
 Conversa com uma nutricionista;
 Atividades com figuras;
 Cozinha Experimental e elaboração de receitas;
 Exposição de trabalhos;
 Atividades Lúdicas;
 Visitar a horta doméstica;
 Analise do cardápio da escola e fazer um prato para degustação;
 Eleger um alimento para confecção da horta;
 Etiqueta Social: Comer de boca fechada, muito obrigada, por favor.
 Fazer compras de frutas;
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 Fantoches;
 Dominó das frutas e verduras;
 Brincadeiras e desafios.
Culminância:
Preparação e degustação de receitas saudáveis.
Avaliação
Por meio do desenvolvimento das crianças e da equipe pedagógica.
 crianças e da equipepedagógica.

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


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



Demonstrar que a reciclagem pode trazer inúmeros benefícios;



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



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



Conhecer as partes de uma planta;



Conhecer os tipos de animais;



Desenvolver a linguagem oral;



Levar a criança a valorizar o meio ambiente e identificar-se como parte
integrante e agente de promoção do desenvolvimento sustentável.



Observar o desenvolvimento de uma planta (hortaliça).



Valorizar o meio ambiente.

Conteúdo(s)


Meio Ambiente;



Planta e suas partes;



Animais terrestres, aquáticos e aéreos;



Seres vivos e não vivos;

Tempo estimado
1 semestre
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Desenvolvimento
Metodologia:


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



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



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



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



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



Jogos – dominó, quebra-cabeça;



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



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



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



Jogo da memória (animal e nome ou animal e primeira letra);



Construção coletiva mural ecológico utilizando frases, objetos e desenhos sobre
o meio ambiente;



Criação de placas elucidativas para preservação do ambiente escolar;



Confecção de um alfabeto da natureza;



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



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



Fazer o planejamento antecipado sobre o plantio, questionando sobre o que
sabem e o que desejariam descobrir;
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Tratar sempre, na roda de conversa sobre r sobre reciclagem, a sua importância;
os 3 Rs (reduzir, reciclar e reaproveitar); cuidado e carinho com os seres vivos:



Discutir sobre a 44ranq da seleção do lixo e o reaproveitamento de embalagens;



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



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


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

Coletor amarelo – metal
Coletor azul – papel
Coletor vermelho-plástico
Coletor verde – vidro
Coletor marrom – material orgânico


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



Após a conversa em sala, enviar um bilhete solicitando aos pais que
procurem em casa com os seus filhos: caixas, tampinhas, garrafas de
plástico, caixas de ovos etc. E enviem para a escola. Quando a turma
trouxer o material solicitado, colocar toda a sucata em um espaço visível e
discutir com os alunos como foi o processo de recolher a sucata, quem
ajudou etc. Valorizar o envolvimento dos pais e dos alunos também;



Fazer com as crianças a classificação dos materiais trazidos e colocar
com eles nas lixeiras corretas.



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



Manuseio de livros de história;



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



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



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



Pinturas, ensaios de dobraduras, rasgadura de papéis, recortes e
colagens;
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Confecção de livros coletivos e painéis;



Leitura de parlendas; contos; poemas; rimas;



Explorar o espaço verde da escola e nas proximidades da mesma;



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



Colagem utilizando materiais encontrados no chão;



Ginástica historiada. Sugestão A sementinha de Betto Hermann;



Confecção de fantoches utilizando caixas de leite;



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


Materiais
Vídeo: Um plano para salvar o planeta da turma da Mônica, giz de cera, tinta
guache, tesoura, cola, lápis de cor, papeis diferenciados, pincel, brinquedos
diversos, fotos imagens, revista, folhas de vegetais (secas e verdes), Tnt, garrafa
pet; livros de história, folhas de árvore, retalhos de e.v.a, papel, de tecido, folha
de A4, caixas de papelão, jornais velhos, embalagens de plástico vazias, latas
vazias, barbante, etc.


Livros de literatura relacionadas ao tema:
A casa do bode e da onça – Ângela Lago, O bicho! Jean-Claude R. Alphen,
O menino e o peixinho – Sonia Junqueira e Mariângela Haddad,Gino, Girino –
Milton Célio de Oliveira Filho Theo de Oliveira, Sapo Comilão –Stela Barbieri
e Fernando Vilela, Rua Jardim, 75 – Ana Terra, Para que serve o ar? Ana
Cláudia Ramos. Pingo-D ’água – Eliana Sant’Anna, Beijo de Bicho –
Rosângela Lima.
Avaliação
Avaliação será contínua, através da observação diária das crianças no
desempenho de suas atividades, no relacionamento com os colegas e com a
professora.
O projeto, também, será avaliado em virtude de seu desenvolvimento, as
atividades, o material utilizado
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Culminância:
A culminância do projeto poderá ser feita por meio de construção de murais, a
apresentação de uma peça teatral. Também será feita uma exposição de vídeos
para

a

comunidade

escolar,

demonstrando

as

atividades

que

foram

desenvolvidas no decorrer do projeto.

Referências
rede.novaescolaclube.org.br/planos-de.../projeto-meio-ambiente-na-educacao-infantil
Link: http://www.vagalume.com.br/xuxa/cinco-patinhos.html#ixzz3Y8jalIFa

Projeto Escola e Família
Justificativa

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

Objetivos Gerais
 Identificar os componentes que formam uma família;
 Trabalhar o respeito, conscientização da união e compreensão
entre os familiares;
 Desenvolver o raciocínio a expressão e corporal, a coordenação
motora, percepção auditiva e a visual da criança;
 Trabalhar a artes visuais possibilitando que o aluno expresse
sentimentos e sensações, por meio de seus elementos: linhas,
formas, pontos etc;
 Pesquisar pintores do Brasil e do mundo;
 Estimular a criatividade, a atenção e a imaginação;
 Conhecer a região da origem e seus antecedentes da sua família;
 Trabalhar as particularidades de cada família;
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 Promover a integração entre família e escola, estimulando o
rendimento e o comportamento escolar;

Desenvolvimento/Atividades
 Atividades Artísticas;
 Construções de murais com fotos e/ou desenhos dos familiares;
 Confeccionar porta retrato;
 Construir a árvore genealógica;
 Montagem de história;
 Recorte e colagem;
 Fantoches;
 Músicas;
 Pesquisa, artes;
 Brincadeiras;
 Rodinha: Cada aluno contar a história da sua família;
 Exposição de trabalhos;
 Atividades lúdicas;
 Teatro.
Culminância
Festa da Família
Avaliação
 Por meio do desenvolvimento das crianças e da equipe
pedagógica.

Projeto Leitor em Formação – Janela do Saber

Ler, aprender, divertir e sonhar
Adelia Vaz
Ler para divertir
Ler para aprender
Ler para criar
Ler para sonhar
Ler para imaginar
Ler para informar.
A leitura informa, transforma, conforta, diverte, entretém.
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O livro é uma ótima companhia, traz alegria, provoca emoções, traz
harmonia.
O ler nos leva a outros planetas, a outras eras e a outras esferas.
Então leia,
Leia com a família, com os amigos, com os filhos, com os alunos e
consigo.
Leia a paisagem,
Leia as nuvens,
Leia os livros, as poesias,
Leia as pessoas e
Muitas alegrias terão.

Com o surgimento de novos paradigmas na sociedade contemporânea
concernentes ao processo de letramento, é necessário se faz que a escola
priorize ações que possam contribuir com a construção e desenvolvimento
saudável da sociedade.
Somos cônscios de que a criança é o ponto de partida e de chegada
desta construção e a responsabilidade com esta criança no ato de ensinar e
educar perpassa pelas instituições Escola e Família.
Assim, a escola deve oportunizar ações voltadas para o desenvolvimento
da competência humana, pois não basta “saber fazer” é preciso “conhecer” e
“saber aprender”.
O Éden – Instituto de Desenvolvimento Humano, faz-se presente por meio
de sua administração, em Centros de Educação para a Infância, em Regiões
Administrativas do DF, atendendo famílias e crianças em situação de risco e
privação cultural. Neste contexto, pesa sobre a instituição a responsabilidade
em contribuir para a transformação social deste contexto.
Objetiva-se, portanto, com a aplicação do Projeto, ações sociais na
direção da transformação da realidade dos envolvidos, por meio do contato com
materiais que facilitem a expansão dos horizontes culturais desses.
Diante desta máxima, propomos que livros, jornais, revistas etc. sejam
ferramentas que possam servir de ponte para o saber, através da leitura
individual e compartilhada, levando todos envolvidos à compreensão do
significado pragmático do conhecimento; e quiçá mudança de comportamentos e
atitudes.
A proposta do trabalho com leitura se configura em infinitas possibilidades
para que a criança possa desenvolver-se plenamente ao brincar e ser feliz, que
é preceito básico do Currículo da Educação Básica do SEEDF, pag.28.
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Respaldando o que apregoa o mesmo Currículo, ao ler com os ouvidos,
as crianças vivem experiências preciosas nas interações, na interlocução, no
discurso escrito, na sintaxe e léxico diferentes, na proposta e ritmo diferentes.
Logo, nos dispomos a garantir este projeto, para que as crianças tenham a
oportunidade de desenvolverem-se na sua integralidade.
Fomos também, brindados neste ano de 2019, com o tema da
Plenarinha: “Brincando e encantando com histórias” vem respaldar e validar
ainda mais o Projeto a ser desenvolvido nas escolas administradas pelo EDEN –
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano.
Justifica-se, portanto o Projeto Leitor em Formação por proporcionar às
crianças a escuta 49ranqüila de histórias, contos, lendas, poemas, trava línguas,
parlendas, o acesso e o contato com a leitura como fonte de prazer e
entretenimento. Aos adultos cabe facilitar o acesso aos meios de comunicação
escritos, possibilitando a mudança de pensamento e ações, rumo à construção
de uma sociedade mais ética e mais humanizada.

1. Finalidade do projeto:
a) Levar o público interno e externo da escola a interagir
intelectualmente, mantendo relações com o imaginário, com
49ranqü e com as diferentes formas de expressão, sentimento e
emoção, as quais podemos destacar as linguagens literária e
artística.
b) Expressar desejos, pensamentos e sentimentos por meio da
interação com a literatura infantil, afim de despertar, desde os
primeiros anos de vida, o incentivo e o gosto pela literatura.

2. Público alvo:
a) Público interno:
● Presidente do Éden;
● Supervisora pedagógica;
● Supervisora administrativa;
● Todas as crianças atendidas pelas escolas a partir do
Berçário I;
● Diretoras;
● Coordenadoras;
● Professores;
● Monitoras;
● Secretário;
● Nutricionistas;
● Cozinheiras e auxiliares de cozinha;
● Auxiliares dos serviços gerais;
● Porteiros;
● Pessoal da manutenção e
● Demais membros colaboradores.
b) Público externo
● Pais;
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● Mães;
● Responsáveis pelas crianças e
● Demais membros da família.

3. Objetivos gerais
● Promover a interação sociocultural da escola-família por
meio de práticas culturalmente organizadas com
ferramentas, conteúdos e oportunidade de contato com a
diversidade cultural.
● Expressar desejos, pensamentos e sentimentos por meio
da interação com a literatura, a fim de despertar desde os
primeiros anos de vida, o incentivo e o gosto pelos livros.

4. Objetivos específicos – Crianças na escola
● Incentivar o gosto pela leitura pelo simples e prazeroso ato
de ouvir e contar histórias.
● Reconhecer a importância dos meios de comunicação entre
humanos no decorrer da história.
● Ouvir e respeitar histórias de diferentes culturas.
● Participar da recitação de parlendas, adivinhas, canções,
poemas e trava línguas.
● Reconhecer as características de objetos e personagens,
cenas de histórias e situações cotidianas.
● Participar de leituras por meio de gravuras.
● Compreender que livros e outros impressos têm autor,
ilustrador, capa e contracapa.
● Explorar os suportes convencionais e incidentais dos
gêneros textuais e incidentais dos gêneros textuais (revista,
jornal, outdoor, quadro de avisos, rádio, TV, computador,
revistas, faixas, muros, paredes, janelas de veículos,
ambiente virtual – computador, tablete, celular, etc
● Vivenciar procedimento de leitura de textos literários e não
literários, apoiando-se em modelos de outras pessoas,
mesmo não lendo de forma convencional.
● Perceber a leitura e escrita como uma prática para a
mudança de ação (placas de sinalização, avisos,
instruções, cartazes de rua etc).
● Desenvolver a autoestima com vistas ao desenvolvimento
integral, numa perspectiva de criança ativa e criativa.
● Fazer escolhas de livros para leitura e apreciação em
diferentes momentos, no dia a dia.
● Recontar histórias e fatos em sequência lógica, partindo da
escolha inicial do professor, ampliando suas próprias
escolhas, visando à construção da autonomia.
● Conhecer diferentes gêneros literários orais e escritos.
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● Manusear diferentes portadores de textos.
● Apreciar e valorizar a escuta e leitura de histórias desde
pequenas, desenvolvendo o hábito de escutar,
reconhecendo o livro como fonte de conhecimento e
entretenimento.
● Enriquecer o imaginário, ampliando o vocabulário,
aproximando a criança e o adulto do mundo letrado.
● Incentivar o encantamento e fascínio pela leitura, elevando
a curiosidade e imaginação, aguçando a criatividade,
melhorando a atenção;
● Desenvolver a oralidade e a criatividade;
a) A criança em seu lar (pais lendo para a criança)
● Promover a troca de afeto, e transmissão de valores
morais.
b) Adultos lendo
● Desenvolver o hábito da leitura.
● Despertar o gosto pela leitura;
● Recriar seu mundo cultural com informações que podem
servir para sua transformação social e cultural.
● Ampliar a construção de seu conhecimento em diferentes
linguagens.
● Ampliar o vocabulário e os conhecimentos;
● Reconhecer a leitura como fonte de prazer, entretenimento
e informação.
● Identificar entre os participantes se há pessoas
analfabetas e pensar formas de alfabetizá-las.

5. Campos de Experiência
●
●
●
●
●

O eu, o outro e nós.
Corpo, gestos e movimentos.
Traços, sons, cores e formas.
Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

6. Metodologia
● O projeto será desenvolvido em ambientes contextualizados
na escola e nos lares das crianças.
● Confeccionar, ou adquirir com a turma um mascote literário,
que irá para casa, juntamente com livros de histórias.
● Alguém da família se encarregará de fazer a leitura do livro
literário que irá para casa nos finais de semanas.
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● Em roda as crianças que quiserem, discorrerão sobre o livro
lido em casa.
● Registrar por meio de técnicas de artes plásticas e suportes
variados, personagens, trechos ou materiais dos livros lidos
em casa e em sala.
● Em sala, no Cantinho da Leitura, que deverá ser um lugar
aconchegante, haverá na parede, a Janelinha do Saber e o
chão deverá ser forrado com EVA, para que as crianças
devem fiquem à vontade para executar leituras espontâneas
ou direcionadas;
● Nesse local, também, pode ocorrer a Hora do Conto,
procurando despertar nas crianças o prazer de ouvir histórias;
● Planejar e organizar momentos em que as crianças possam
fazer suas escolhas literárias e representar os mais diferentes
papéis, criando e recriando de acordo com sua imaginação,
utilizando recursos tais como: livros, fantoches, deboches,
máscaras e outros – dramatização;
● Usar ambientes diversificados para a leitura e contação de
histórias, explorando os espaços internos e externos da
escola, Tendas, Sombra de árvores, solário.
● Leitura de livros de imagens, sem textos para que as crianças
ampliem suas possibilidades de desenvolvimento de
linguagem e expressão criativa;
● Leitura feita por uma criança, de um livro de imagem para os
colegas;
● Leitura de livros literários coletivamente por um ou mais
profissional;
● Campanha de arrecadação de livros para o acervo da Janela
do Saber dos adultos;
● Combinar com membros da família para ir um dia à escola
para contar ou ler uma história para a turma de seu filho.
● Escolher um dia no Mês onde as professoras e monitoras
saem de suas salas e vão contar ou ler um livro em outra
turma – pode ser em uma sexta-feira.
● Criação de mine biblioteca na sala dos professores com livros
e materiais para pesquisase entretenimento.
● Criação de cartaz ou um varal com a seguinte frase: EU
INDICO – onde as professoras e monitoras farão indicações
de livros, filmes, desenhos animados, etc.
● Produção individual e coletiva de textos orais e escritos, tendo
a criança e a professora como escriba.
● Introdução à pesquisa, segundo o interesse demonstrado
pelos alunos com o tema desenvolvido. A professora
percebendo o interesse da criança, buscará informações
sobre o assunto, aprofundando os conhecimentos sobre este.
● Apresentar às crianças diversos tipos de textos (fábulas,
jornalísticos, crônicas, científicos, bulas, publicitários,
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●
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●

parlendas, adivinhas, cantigas, trava-línguas etc.), assim
como diferentes fontes (livros, revistas, jornais, periódicos,
gibis etc.).
Contar a vida do autor do livro lido e explicar como se faz uma
biografia;
Criar suspense antes de contar a história, explorar a capa do
livro, suas ilustrações, título;
Analisar o assunto principal da história e depois propor
atividades de desenhar, recortar, colar, montar cenas da
história e produzir textos.
Cantar, recitar, músicas e poemas relacionados à história.
Contar a história e não dizer o fim, pedir às alunos que em
grupo, organizem um fim para a história, contar para todos.
Contar a história retirada de um livro, mostrá-la também, em
vídeo. Traçar comparações e ao final, ilustrar ou montar um
livro.
Teatro de fantoches, teatro de sombras, teatro de palitoche
(com materiais recicláveis) e dramatizações.
Seleção
de
obras, poesias, poemas, contos, advinhas,
anedotas, jograis, parodias, cordel, notícias, textos, gráficos,
mapas, Google.
Realizar um sarau onde convidados e crianças poderão ler ou
recitar poemas.
Rodas de leitura para os adultos.
Convidar autores de livros para apresentação nas escola.

7. Meta global
● Assegurar que pelo menos um quarto da comunidade escolar/
família) se envolva no projeto;
8. Tempo de duração do projeto
● 10 meses – início em março e finalização em dezembro.

9. Recursos humanos
● Diretor(a);
● Coordenador(a);
● Professores (as);
● Monitoras (as)
● Líder voluntário da comunidade.
10. Recursos físicos e materiais
● Para assegurar a eficiência e a eficácia do projeto o Éden
conta com:
● Salas de aula;
● Área livre;
● Anfiteatro para contação de história;
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● Acervo de livros adequados e ricos em títulos;
● Sacola do saber (vai e vem) – utilizada para transporte do livro
para a casa da criança e retorno à escola;
● Espaço para o acervo dos livros e materiais para atender a
comunidade envolvida (Janela do Saber).
● Livros, revistas, jornais, instrumentos musicais, materiais para
o desenvolvimento de outras artes,

11. Operacionalização
● Para facilitar a operacionalização do projeto necessário se faz que
a direção da escola esteja envolvida, construir, com seus pares,
espaços acolhedores para recebimento da comunidade e
desenvolvimento;
● Prática da leitura na escola;
● Uso de instrumentos para controle dos livros e acervo literário;
● Aferição de resultados e leitura, utilizando as fichas de controle, na
periodicidade de dois em dois meses – relatórios parciais.
12. Organização
● Divulgar o projeto por de circulares elucidativas, cartazes;
● Divulgação do projeto ao público interno por meio de comunicados
em murais e palestras etc;
● Para atingir satisfatoriamente a meta, a direção deve abrir inscrição
em ficha própria (em anexo) para inscrever os interessados;
● Realização de junto à comunidade para aquisição do acervo
literário para os adultos;
13. Avaliação
Deverá acontecer a todo momento. Cabe ao professor e demais
profissionais fazerem o registro atento das observações realizadas
durante as atividades de interação entre as crianças, procurando detectar
possíveis avanços no que se refere ao despertar do gosto pela leitura;
Observar e registrar suas impressões enquanto participantes ativos
nas atividades desenvolvidas, não esquecendo de se incluir nessa
avaliação, promovendo assim, sua auto avaliação.
14. Culminância do projeto
A culminância do projeto se dará nos meses de outubro e
novembro.
A coordenadora da escola fará um relatório, baseando-se
nos livros, valendo-se dos resultados e junto com a direção e
professores, prepararão um grande evento, envolvendo todos a
comunidade escolar em meio a lanche (preparado pela escola, fará
premiação dos três primeiros leitores que se destacarem na arte de
ler e outras artes.

54

A mantenedora das escolas se encarregará de oferecer os
prêmios aos agraciados.
Adultos também serão orientados a produzirem seus livros (contos
de sua vida) que serão expostos para toda comunidade. O melhor
“conto de vida” será dramatizado e encenado.
Nesta oportunidade, acontecerá também, exposição de
trabalho das crianças e lançamento de livros com a presença dos
autores, para autógrafo aos interessados em adquiri-los.

15. CRONOGRAMA
DATA DE INÍCIO DO
PROJETO

ATIVIDADES

CULMINÂNCIA DO
PROJETO

- Divulgação
- Palestras e/ou rodas
de conversa
- Preparação do acervo
- Campanha para
aquisição do acervo
- Aferição de resultados
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ÉDEN – Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano
“Trabalhando por uma Sociedade mais Justa, Humana e
Feliz”

Projeto Leitor em Formação
FICHA DE INSCRIÇÃO
Unidade:___________
Nome:____________________________________ Profissão:
__________________
Endereço: ___________________________________
Fone:____________________
Grau de instrução:
( )analfabeto

( )1º grau completo

( )2º grau completo

( )1º grau incompleto ( )2º grau incompleto
( )3º grau completo

( )3º grau incompleto

Atualmente encontra-se:
( ) empregado
( )desempregado
Gosta de ler?
( ) sim

( )não

( ) funcionário do ÉDEN
( ) pai/responsável do aluno:__________________________
( ) outros membros da família do aluno: ________________
Data da inscrição:___/___/2018
Outras informações julgadas importantes:
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ÉDEN – Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano
“Trabalhando por uma Sociedade mais Justa, Humana e Feliz”

Projeto Leitor em Formação
FICHA DE CONTROLE INDIVIDUAL
Nome:_________________________________________ Fone: ________________
Data
retirada

OBRA

Data
devolução

OBSERVAÇÕES

Obs 1: a obra só poderá permanecer emprestada por 15 dias, podendo ser renovado
por mais 15 dias.
Obs 2: vinculação:
Uso exclusivo da direção
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L EITURA E RELEITURA DE OBRAS DE ARTES
Todo o processo do saber precisa do fazer e da poesia... da arte.
“A poesia, atualmente, talvez tenha mais a nos ensinar
do que as ciências econômicas,
as ciências humanas e a psicanálise reunidas”.
Felix Guattari

1. JUSTIFICATIVA:
As artes visuais estão presentes na vida. Ao desenhar ou pintar a pessoa
expressa suas interpretações e impressões sobre o mundo. As artes visuais são
linguagens e, portanto, uma das formas importantes formas de expressão e
comunicação humana, o que por si só justifica sua presença no contexto
educacional.
Em nossa vida diária, estamos rodeados por imagens impostas pela mídia,
vendendo produtos, 58ranqü, conceitos, comportamentos, slogans políticos etc.
Como resultado de nossa incapacidade de ler essas imagens, nós aprendemos por
meio delas inconscientemente.
Vivemos em um mundo com pouco tempo para apreciação das artes sejam
em suas modalidades musical, cênica ou plástica. As pessoas tem pressa, os pais
não tem tempo, e na nossa realidade, conhecimento, cultura e condições de
apresentar às crianças o universo artístico de boa qualidade.
Diante deste contexto, entendemos que a escola deve prestar atenção ao
discurso visual existente. Podemos ensinar a gramática visual por meio da arte,
tornando as crianças conscientes da produção humana.
Acreditamos, que certamente, quanto mais cedo isto ocorrer, melhores
resultados

colheremos,

na

questão

de

melhora

de

comportamentos

e

desenvolvimento das habilidades, da capacidade crítica e intelectual das crianças.
No projeto de Leitura e releitura de obras de artes, objetivamos trazer para a
sala de aula, não somente a visualidade, o contato com os diferentes tipos de
imagens ou identificar estilos, mas, e principalmente,o conhecimentodo discurso
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visual presente no texto imagético e possibilitar o entendimentoda significação que
está escrita ali. Isto, considerando o grau de desenvolvimento cognitivo das
crianças.
No caso das artes, as atividades de releitura possuem um enorme valor
educativo, além de estarmos contribuindo para que as crianças não sejam somente
consumidoras de imagens, mas também, que possam tornar-se observadoras e
críticas sensíveis.
Cabe-nos, como educadores reencantar a educação cotidianamente, pois sem
este encantamento fica tudo raso, o ensino torna-se um amontoado de fatos sem
sentido.
A arte contemporânea manifesta-se com a mesma vivacidade do desenho
infantil, pois caracteriza-se pelo lúdico e pela expressão forte e dinâmica. Assim, a
criança com sua forma única e peculiar de perceber e interpretar o mundo apresenta
grande afinidade com as obras de artes modernas. Justifica-se aí, a nossa
escolha por leitura e releitura de obras modernistas.
Os artistas escolhidos para serem estudados são os modernistas e pós
modernistas Joan Miró, Aldemir Martins, Alfredo Volpi, Portinari, Tarsila do Amaral,
Monet, Djanira, Picasso e Potero, que apresentam cores fortes, formas não
estruturadas, liberdade de traços, proximidades com a arte infantil.
2. OBJETIVOS GERAIS




Desenvolver a habilidade de descrever, interpretar, recriar e relacionar imagens,
através de releitura de uma obra de arte.
Desenvolver a capacidade de compreender, valorizar e admirar as artes.
Experimentar a expressão de emoção, sentimentos e 59ranqü pessoais por meio
das artes plásticas.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS








Manter contato com obras de artes;
Desenvolver a capacidade de valorizar e admirar as obras artísticas;
Apreciar, observar e ter conhecimento técnicas e recursos utilizados por
artistas plásticos;
Possibilitar referências para novas criações;
Promover o fazer artístico;
Despertar a vontade de aprender através das artes plásticas;
Ter o contato com obras de artistas plásticos por meio de reproduções
gráficas e visitas a museus;
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Fazer leitura e releitura de obras de artes;
Utilizar diversos materiais gráficos sobre diferentes superfícies ampliando as
possibilidades de expressão e comunicação;
Possibilitar a visão e a leitura do mundo por meio da apreciação por meio das
obras de artes;
Desenvolver o processo de criação por meio da produção de desenhos,
pinturas, colagens e modelagens;
Explorar as possibilidades oferecidas pelos diversos materiais para o fazer
artístico;
Valorizar suas próprias produções, das de outras crianças e da produção de
arte em geral;



Conhecer a vida dos artistas estudados, bem como o contexto histórico em
que viveram;



Realizar a leitura de imagens diversas;



Desenvolver oralidade, interação e socialização;



Aprofundar conhecimentos sobre cores, linhas e formas;



Identificar cores primárias e secundárias;



Ampliar acoordenação motora fina e ampla;



Perceber traços da natureza nas obras estudadas;



Desenvolver a imaginação, criatividade, atenção, concentração, expressão
artística, percepção visual, noção espacial;



Utilizar materiais recicláveis como caixas de papelão, jornal, revistas, para
reproduzir trabalhos do autor;



Desenvolver a capacidade de compreender, valorizar e admirar as artes.

4. ATIVIDADES PROPOSTAS:



Realizar um momento festivo para a apresentação do Projeto Leitura e
Releitura de Obras de artes e da Mala de Obras de Artes;



Conversar com as crianças sobre os cuidados que devem ser tomados com
os materiais;



Apresentar a foto do artista escolhido e através de narrativa, falar às crianças
sobre a vida dele, o contexto histórico onde ele viveu;



Apresentar a obra escolhida indagando e destacando os elementos usuais
utilizados pelo artista, tais como material utilizado, técnica, cores, traços;



Questionar e refletir com as crianças sobre os sentimentos que remetem a
obra observada, utilizando do quadro de expressões (alegre, triste, etc);



Pedir às crianças, sugestão de possíveis títulos para as obras observadas;
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Fornecer à criança materiais e suportes diversos, incentivando-os realizar as
releituras plásticas após a leitura e apreciação das obras;



Programar a visita ao um museu ou exposição para a apreciação das obras
expostas, observando as regras previstas;



Expor, sempre, e logo em seguida às produções das crianças em murais ou
instalações;



Estudar as cores primárias e secundárias por meio de atividades tais como:
colorindo água, misturando as tintas para obter novas nuances, etc..



Assistir ao vídeo: Doki Descobre as Cores (Discovery Kids).

RECURSOS MATERIAIS
TV, DVD
Cópias coloridas telas dosartistas estudados.
Fita crepe
Tinta guache, lápis de cor, giz de cera
Papel diversas cores
Cartolina colorida
Retalhos de EVA
Revistas para recorte
Cola branca
Pincel de maior espessura
Tesoura
Papel crepom diversas cores
Retalhos de EVA
Sucatas diversas
Papelão
CULMINÂNCIA

Exposição de Arte – Releituras das obras estudados expostas na área verde, no
pátio e dependências da escola onde possa haver uma boa visualização da
comunidade.
Apresentação do vídeo, mostrando as atividades realizadas pelas crianças
durante o projeto
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AVALIAÇÃO
A avaliação do Projeto deverá ser realizada durante todo o processo e
transcorrer das atividades na observação das construções de cada criança de acordo
com suas percepções artísticas e seu desenvolvimento.
REFERÊNCIAS
Barbosa, Ana Mae Tavares Bastos. Proposta Triangular. Papirus. São Paulo. 2008.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais:
Arte. Brasília: MEC/SEF, 1997.
http://artenaescola.org.br/sala-de-leitura/artigos/artigo.php?- consultado em 03/03/2017.

PROJETO SEXTA CULTURAL
Justificativa:
O nosso cotidiano é repleto de arte, música, teatro e dança, pois por meio
da linguagem artística as crianças descobrem diversas formas de expressar
seus sentimentos, pensamentos e conhecimentos.A arte está presente desde os
primórdios da humanidade, sendo uma atividade fundamental do ser humano.
Ela é uma forma de trabalho criador. É um processo de humanização onde o ser
humano, transforma a natureza através do trabalho, produzindo novas maneiras
de ver e sentir e que são diferentes em cada momento histórico e em cada
cultura. Portanto, sua presença na Educação Infantil é inquestionável.
Baseado no pressuposto de que a família, a escola e a sociedade como
um todo

são

responsáveis pela infância

e

realizam ações

que

se

complementam, criamos, sempre que possível, oportunidades em que as
famílias vão até a escola, participando das vivências, assistindo, contribuindo,
divertindo, aprendendo e ensinando.
A escola e família exercem funções distintas, logo a escola deve buscar
atingir o objeto que é comum às duas instituições: possibilitar às crianças o seu
desenvolvimento integral, respeitando a individualidade de cada um.
Dentre os vários eventos em que os pais e responsáveis são convidados
a virem à escola, estão as sextas culturais, projeto que possui cunho cultural,
quando as crianças, conduzidas pelas professoras e monitoras realizam
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apresentações artísticas, pautadas nos objetivos propostos no Currículo em
Movimento.
Objetivo Geral
Envolver as famílias nos fazeres da criança, aproximando-os do
cotidiano da escola, criando vínculos com os educadores e participando
ativamente do desenvolvimento delas.
Objetivos Específicos
 Conhecer e participar de danças folclóricas, tais como
quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas;
 Apresentar, por meio de atividades artísticas, os conteúdos
trabalhados em sala;


Incentivar

os

alunos

a

dramatizarem

e

a

fazerem

encenações dos conteúdos estudados em sala;


Conhecer as famílias das crianças atendidas na escola;



Desenvolver a linguagem oral;



Desenvolver a auto estima das crianças;



Expressar ritmos por meio de movimentos corporais

associados a diferentes sons;

Desenvolvimento/ Metodologia

O Projeto Sexta Cultural ocorre durante todo o ano letivo, sempre às
sextas-feiras. As professoras fazem a escolha de uma atividade para ser
apresentada nesse dia. As apresentações podem ser de cunho artístico ou
cultural, onde haja a participação de todas as crianças, respeitando a
individualidade de cada uma.
Quinzenalmente, ocorrem as apresentações artísticas (nos CEPIS); as
famílias da turma que são convidadas para o evento.
As atividades a serem apresentadas são:


Apresentação de músicas, danças, peças teatrais, etc



Exposição de trabalhos;



Oficinas compartilhadas;



Contação de histórias;
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Brincadeiras cantadas;



Convidar a e ou/ responsáveis para produzir algo, ou realizar
atividades ou projetos com as crianças e



Audição do Hino Nacional como abertura dos eventos.

Avaliação

É importante ter em vista que os alunos apresentam vivência e capital cultural
próprio, constituído em outros espaços sociais além da escola, como a família,
grupos, associações, igreja nas áreas musicais, das artes visuais, teatro e
dança.
A avaliação será feita por meio da observação do desempenho das
crianças e da participação das famílias nos eventos realizados.

REFERÊNCIAS
Brasil – Diretrizes curriculares Nacionais.
BRONDI, Carla Paula; MARTINS, Raquel Valle. Arte, História & Produção. São
Paulo: FTD, v. 1, 2013
CANTELE, Bruna Renata; LEONARDI, Angela Cantele. Artes – Linguagem
Visual. São Paulo: IBEP. Vol I e II, 2000.
Projeto Trabalhando Valores para vida
Justificativa:

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

Objetivos:
 Refletir sobre diferentes valores e as implicações práticas de
expressá-los para si mesmos, para a comunidade e para o mundo;
 Estimular a afetividade;
 Respeitar e conviver com as diferenças;
 Identificar vários tipos de diferenças entre os seres humanos;
 Reconhecer as dificuldades enfrentadas pelas crianças especiais;
 Desenvolver a solidariedade;
 Trabalhar os valores: Paz, Respeito, Amor, responsabilidade,
felicidade, Cooperação, Honestidade, Humildade, Tolerância,
Simplicidade; União.
Desenvolvimento/Atividades:
 Cantar: Introduzir canções que falem de amor, paz, otimismo e de
valores a serem resgatados que valorizem a vida e a convivência
harmoniosa entre as pessoas. Trabalhar com musicas dedicado às
crianças, pais e professores de Educação Infantil.
 Contar histórias: Metaforizar é atuar no inconsciente de forma
65ranqüila e programar conceitos que transmitam valores e
virtudes humanas.
 Criar identidade através de personagens que resgatam valores
importantes para o desenvolvimento além de desenvolver a
imaginação e associação as vivencias das crianças.
 Dinâmicas

de

grupo:

Estimular

de

forma

adequada,

o

desenvolvimento da confiança e da criatividade.
 Promover integração do grupo de forma lúdica e divertida;
 Estímulos senso-crítico;
 Transmitir mensagens;
 Desenvolver múltiplas competências e habilidades;
 Teatros de fantoches- estimula a fantasia;
 Pesquisa, artes;
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 Exposição de trabalhos;
 Produção de textos coletivos;
 Vídeo;
 Desenhos em ofício;
 Recorte e colagem;
 Músicas;
 Bonecos representando os valores;
 Histórias.
Culminância:
Visita ao centro de Ensino Especial
Avaliação
 Por meio do desenvolvimento das crianças e da equipe
pedagógica.
4- Relação escola-comunidade.
Às famílias são oferecidas palestras com temas diversos, gincanas, festa da família,
festa junina, semana de educação para a vida, avaliações institucionais, apresentações
das aulas do projeto extracurriculares, cantada de natal, atividades diversas, de maneira
que os pais possam apontar suas contribuições e beneficiar-se também da ação
pedagógica voltada primordialmente para seus filhos. As reuniões pedagógicas ocorrem
semestralmente onde os pais participam ativamente das reuniões que são oferecidas
com dinâmicas, rodas de conversa e lanche especial.
VI

PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM
1. Prática avaliativa; procedimentos, instrumentos e critérios de avaliação
A avaliação é um processo continuo e dinâmico desenvolvido em todo o Ciclo e previsto
no projeto político-pedagógico da escola terá como principal referência o Currículo da
Educação Básica da SEDF. Para uma avaliação de forma integrada e flexível e com
diferentes procedimentos metodológicos; diversificando os procedimentos de avaliação
da aprendizagem, resguardando os ritmos diferenciados e a heterogeneidade,
característica dos processos de aprendizagem humana.
O professor deverá ser curioso, investigador do mundo da criança, agindo como
mediador de suas conquistas, no sentido de apoiá-la, acompanhá-la.
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Partindo dessa premissa, a avaliação acontece por meio de observações e registros do
desenvolvimento global da criança através de:
Relatório diário das atividades feitas tanto com os professores quanto com os
orientadores.
Avaliação do grupo e individual considerando os conhecimentos prévios das crianças.
Reuniões semestrais, encontros, formação continuada para professoras, monitoras e
coordenação.
2. Recuperação Continuada
Reuniões extraordinárias com os familiares para juntos encontrarmos soluções para
problemas surgidos inesperadamente.
Reuniões com todos os pais e funcionários acontecem semestralmente e sempre que
se fizer necessário, obedecendo ao cotidiano escolar para melhor atender às crianças.
A instituição segue os procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e
na avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou
classificação, garantindo: A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras
e interações das crianças no cotidiano; com a utilização de múltiplos registros realizados
por adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.);
A continuidade dos processos de ensino e aprendizagens por meio da criação de
estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança
(transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da instituição,
transição

creche/pré-escola

e

transição

pré-escola/Ensino

Fundamental

I);

Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição
junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança.
3. CONSELHO DE CLASSE E COORDENAÇÕES COLETIVAS
O conselho de Classe e as coordenações coletivas objetivarão encontrar eventuais
pontos de dificuldades, tanto da criança, quanto da própria instituição de ensino na figura
de seus educadores e da organização escolar. Isso possibilita a tomada de decisão para
um novo fazer pedagógico, favorecendo mudanças e estratégias mais adequadas ao
processo avaliativo e à aprendizagem de cada turma e/ou criança. Sendo assim, ele
será um espaço democrático de construção de alternativas.
Vll -

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO

O acompanhamento do PP é feito periodicamente, nas ações realizadas nos
planejamento coletivos observando- se sua estrutura e adequando a realidade e a
necessidade de cada sala e ou professor. As reuniões gerais ou particulares fornecem
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a equipe diretiva uma auto avaliação e um feedback através das atividades de registro
e dos projetos desenvolvidos em todo processo. Há reflexão constante sobre os
profissionais e suas funções, assim como instalações , para adequação a fim de melhor
atender a comunidade escolar, tantos nos aspectos físicos e pedagógicos.
ANEXOS
PESQUISA DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR NA
PROPOSTA PEDAGÓGICA DO CEPI JASMIM – 2021
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PLANO DE AÇÃO RETORNO DAS ATIVIDADES REMOTAS

Coordenação Regional de Ensino:

Unidade Escolar: CEPI JASMIM

Código i-Educar:
Introdução
Dada à excepcionalidade, quando do retorno às atividades presenciais, momento em
que deverá ser considerada a segurança dos nossos estudantes, professores,
servidores e de suas famílias, ressaltamos que utilizaremos atividades pedagógicas
presenciais e atividades pedagógicas não presenciais para os alunos, que são do grupo
de risco, ou que moram com pessoas do grupo de risco.
O retorno das atividades escolares presenciais demanda uma ação muito bem
organizada cautela, mas também um olhar atento para os novos desafios que incluem
a adoção de um modelo de ensino com a adaptação aos protocolos de saúde alinhada
às orientações das autoridades sanitárias, no sentido de minimizar, ao máximo, os
impactos da pandemia.
Portanto, temos com o objetivo deste Plano organizar e estruturar as ações da Equipe
visando o atendimento com qualidade e excelência respeitando os protocolos de
segurança no combate ao Covid-19 sendo necessário mudanças de hábitos e a
reorganização dos espaços, tempos e possibilidades de aprendizagens.
e atendendo a meta estabelecida pelo Convênio.

I - LEVANTAMENTO DE DADOS
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ESTUDANTES:
Estudantes enquadrados em grupo de risco:

Acessibilidade às formas de atividades não presenciais:
● Telefone;
● Whatsapp;
● Distribuição de materiais pedagógicos e atividades impressas;

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Quantitativo de servidores da unidade:

A Instituição possui 31 (trinta e um) funcionários
Profissionais da educação enquadrados em grupo de risco:

Não há profissionais enquadrados no grupo de risco

Quantitativo de servidores que participarão do teletrabalho:
Não há.

Definição e controle efetivo das metas estabelecidas para o regime presencial
● -Reuniões Internas;
-Relatórios Semanais ;
● - Acompanhamento das atividades propostas;
● - Responder solicitações via e-mail;
● - Participar das formações da EAPE;

ACOLHIMENTO
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PROFISSIONAIS DAS IEPs
•

Estudo com toda a equipe sobre o “GUIA DE ORIENTAÇÕES DE RETORNO ÀS
ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS IEPs QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL";
•
Roda de conversa e orientações com a equipe pedagógica quanto as
procedimentos de entrada e saída, protocolos internos de segurança
(conforme o guia); Formulação de “manual de orientação aos pais”;
(disponibilizarei no DRIVE quando pronto);
•
Conscientização quanto aos protocolos de segurança;
ACOLHIMENTO DAS FAMÍLIAS E ALUNOS

•
•
•

•

•

Utilizar diferentes canais de comunicação com as famílias ou responsáveis legais
e as crianças;
Realizar reunião virtual (videoconferência) para recepcionar as famílias ou
responsáveis legais nesse retorno;
Para as famílias ou responsáveis legais que não tem acesso à internet, realizar
ligação ou marcar reunião presencial, seguindo todas as recomendações
higiênico-sanitárias, entre outras possibilidades;
Enviar carta para as crianças em que as famílias ou responsáveis legais podem
compartilhar a leitura, de modo a criar um ambiente acolhedor para esse
retorno às atividades escolares de modo não presencial;
Enviar mensagens de texto, áudios ou vídeos com palavras de acolhimento,
tanto para as famílias ou responsáveis legais,mas sobretudo, para as crianças;

PLANEJAMENTO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS
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● Promover atividades educativas sobre a higiene das mãos;
● Adquirir e estimular o uso de sabonete líquido e/ou álcool em gel (70%) em
pontos de maior circulação;
● Realizar a limpeza e desinfecção adequada das superfícies das salas de aula e
demais espaços da escola após o uso como colchonetes, brinquedos;
● Evitar o compartilhamento de objetos;
● Estimular o uso de objetos individuais para o consumo de água, evitando o
contato direto da boca com as torneiras dos bebedouros;
● Manter portas e janelas abertas para garantir que os ambientes estejam
arejados por ventilação natural;
● Manter a atenção em estudantes e profissionais que apresentem febre e
sintomas respiratórios como tosse, coriza etc;
● Orientar a procura por atendimento em serviço de saúde e, conforme
recomendação médica, manter afastamento das atividades.
● Comunicar às autoridades sanitárias a ocorrência de suspeita de casos de
infecção pelo novo coronavírus (COVID-19);
● Manter distanciamento na hora do banho dos alunos além de horários
diferenciados por turma, evitando aglomerações;
● Pequenos grupos mantendo o afastamento para realização das atividades,
momento da recreação e etc.
ENTRADA E SAÍDA
•

•
•
•
•

ENTRADA iniciará às 7:30 por ordem de chegada, os responsáveis seguirão as
demarcações com de distanciamento social e com o uso obrigatório de máscaras
e os demais protocolos de segurança da entrada tais como:
Higienização dos sapatos das crianças;
Os pais conduzirão as Crianças para realização da higienização das mão nos
totens de álcool;
Higienização das mochilas realizadas pelas educadoras;
SAÍDA a partir das 17h iniciaremos a liberação das crianças da mesma forma que
a entrada;

REFEIÇÕES
• Horários intercalados seguindo as orientações das Diretrizes Educacionais;
• Café: intercalado no refeitório devido ser área externa;
• Lanche será realizado nas salas de aulas, ou áreas externas;
• Almoço: Intercalado no refeitório devido ser área externa;
BANHO
O banho será realizado durante o dia, e conforme a necessidades das crianças;
ROTINA DE HIGIENIZAÇÃO
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•
•
•
•
•
•
•
•

Higienizar as salas conforme o uso;
Higienizar o parque após a utilização;
Higienizar as maçanetas de 2h em 2 horas;
Higienizar os banheiros em cada período, ou se houver a necessidade;
Durante a rotina será organizado horários de higienização das salas com a
participação das crianças;
Ao adentrar na escola haverá a primeira troca de roupas das crianças após o
banho e conforme a necessidade da criança;
Cada criança terá seu kit pedagógico contendo os materiais necessários para a
relaização das atividades presenciais.
Os brinquedos de uso individual não serão compartilhados e após o uso serão
higienizados;

CONSIDERAÇÕES
•

•
•
•
•

•
•

Reforçar os procedimentos de higiene de todos os ambientes, como salas,
banheiros, na entrada da escola no pátio aberto,e em todas as áreas de
circulação de funcionários e alunos;
Manter álcool gel 70% para higienização das mãos em locais de fácil acesso para
uso de todos;
Colocar tapete sanitizante na entrada da escola e nas portas das salas de aula um
pano de chão úmido com preparação adequada para sanitização;
Afixar material com orientações sobre os cuidados de prevenção da Covid-19 e da
higienização das mãos em locais de fácil visualização para funcionários e alunos;
Além das atividades de cunho pedagógico, do acolhimento e desenvolvimento da
empatia e da inteligência emocional, a unidade escolar deve seguir
rigorosamente protocolos de higienização definidos pela SEEDF e pela SESDF,
como por exemplo: oferecer condições de distância segura entre os estudantes,
utilização de máscaras no ambiente escolar, medição de temperatura;
Cumprir com a meta compactuada com SEEDF;
Realizar a troca das máscaras das crianças a cada 2 horas, as mesmas deverão
estar numeradas para melhor organização;
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