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“A educação é do tamanho da vida! Não há começo. Não há fim. Só travessia.
E, se quisermos descobrir a verdade da educação, terá que ser descoberta,
no meio da travessia”.

Nelson Rodrigues.
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1. Apresentação
Esta Proposta Pedagógica traduz os princípios e as diretrizes pedagógicas e administrativas
aprovadas e assumidas pela Instituição Educacional parceira, envolvendo o Presidente da
Instituição na pessoa do Sr. Rodrigo dos Santos Simões, a equipe gestora, o corpo docente, pais,
técnicos e agentes administrativos da escola por meio de questionários, avaliação institucional e
ficha de matrícula dos alunos, que após análises, reflexões e discussões sobre a legislação
educacional vigente e em consonância com a expectativa e necessidades de seus usuários,
elaboraram-na.
A Instituição Educacional parceira tem como objetivo geral desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios
para progredir em estudos posteriores e como Objetivos Específicos expressos por meio de dados
da comunidade escolar visando a função social dessa unidade escolar.
Art. 22 A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegura-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornece-lhe meios para progredir
no trabalho e estudos posteriores.
O PPP tem embasamento no currículo em movimento da SEDF, para educação infantil e
oferece aspectos que norteiam e subsidiam as instituições de educação coletiva para a primeira
infância na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos seus projetos, com objetivo de ofertar um
atendimento educativo de qualidade as crianças bem pequenas as crianças pequenas, aliando-se
as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil- DCNES e a base nacional comum
curricular- BNCC, entres outros documentos legais.
Para muitos pais o atendimento é realizado de maneira muito satisfatória, e atende
perfeitamente a necessidade da criança cuja função social é desenvolver a autonomia e a educação
integral a partir de princípios pedagógicos baseados tanto na Gestão Democrática quanto na
diversidade e demais documentos referentes à Educação.
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2. HISTÓRICO
A AFMA – Ação Social Comunitária é uma entidade de cunho assistencial e educacional.
Poderia ser vista como uma instituição filantrópica comum se não fosse sua história solidificada
em suspiros, lágrimas e sonho. O sonho de uma criança muito pobre que nasceu em Campina
Grande, estado da Paraíba, no Nordeste brasileiro.
Diante do sofrimento de infância, Maria Lima da Silva prometia que, quando crescesse, iria
cuidar de crianças. O desejo de seu coração era elaborado dos mais profundos e era, na verdade,
uma promessa de Deus. O suspiro se fez sonho. Um sonho de um mundo com mais amor,
humildade, perdão e solidariedade.

Maria de Lima

Já adulta Maria Lima mudou-se para Trajanópolis, interior de Goiás, um lugar de muitas
famílias necessitadas de ajuda. O toque divino em seu coração deu-lhe a inspiração de mudar a
situação existente. Ganhou um terreno e, nele, surgiu a AFMA – Ação Social Comunitária em
1985. Foi o início da concretização do sonho. A taquicardia de um coração movido pelo desejo
fez o sonho crescer e tornar-se mais consistente. Logo depois, mais um desafio foi construído, na
cidade de Samambaia, no Distrito Federal. Surgindo assim a AFMA.
Amparar, educar e promover a cidadania de crianças e familiares são alguns dos desafios
da AFMA enquanto mantenedora do Centro de Educação Infantil. Hoje, todos os pequeninos são
beneficiados com 5 refeições diárias, educação, atendimento médico e odontológico, atividades
recreativas, orientação religiosa e outros. As famílias também recebem orientação espiritual e de
cidadania, por meio de palestras, para desenvolver o amor, o respeito ao próximo e o valor de
cada um perante Deus. E ainda recebem cestas básicas, roupas, calçados, enxovais e
medicamentos.
Após muitos anos, o trabalho e o resultado continuam gratificantes. Cada ambiente
construído e equipado tem uma história de doação e amor. A estrutura e o atendimento são de
excelente qualidade. Para isso, a AFMA conta com um grupo de sócios efetivos que contribuem
financeiramente, além de voluntários que dedicam tempo, trabalho e amor.
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Para atingir os objetivos a que se propõem, a AFMA conta com um modelo de administração
sistemática, cujo ponto de partida está voltado para os aspectos qualitativos das atividades a
serem desenvolvidas, canalizando esforços que estimulem o desenvolvimento de pessoas e
processos num grau participativo. Para o alcance de resultados satisfatório contamos com:
As ações tiveram seu início logo de imediato à inauguração, suas ações ainda voltadas
para o campo da Assistência Social amparando crianças e suas famílias com o serviço de creche
em parceria com a extinta Legião Brasileira de Assistência (LBA) e em seguida extinta Fundação
do Serviço Social do DF sendo o serviço das parcerias assumidas pela demais Secretarias de
Assistência Social do DF. Só em 2009 com a regulamentação da Lei Federal que determinou o
serviço de creche ofertado por todas as ONGs do Brasil foram vinculados as Secretarias de
Educação Municipais e do Distrito Federal. A partir desse momento, começou-se o processo de
regularização e de credenciamento do serviço ofertado sendo finalizado esse processo de 2010
com a publicação da portaria 97/2010 que credencia e dá demais providências sobre os aspectos
legais da Instituição Educacional parceira AFMA.
No Distrito Federal, para garantir a oferta da Educação Infantil por meio da Parceria, o
GDF/SEEDF repassa recursos financeiros, para o atendimento educacional às crianças na
primeira etapa da Educação Básica às instituições sem fins lucrativos que possuem prédio próprio
e/ou para gestão em prédio público como a CEPI.
As verbas são repassadas desde que as Instituições atendam aos critérios estabelecidos
pela SEEDF e as legislações em vigor. Tal estratégia pressupõe que as duas partes, poder público
e Instituição, possuem interesses comuns – atendimento educacional à criança – e prestem mútua
colaboração para atingir seus objetivos. A atuação do poder público não deve se limitar ao repasse
de recursos, mas envolver permanentemente orientação, supervisão, formação continuada,
assessoria técnica e pedagógica. Ações como essas expressam o real compromisso do poder
público com a qualidade do atendimento às crianças e às famílias e/ou responsáveis e tem-se
realizado por meio da extensão a estas Instituições de todas as orientações pedagógicas como,
a 2ª Edição do Currículo em Movimento da Educação Básica – SEEDF, Diretrizes de Avaliação
Educacional Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala 2014-2016, Orientações
Pedagógicas, Projeto Político Pedagógico e Coordenação Pedagógica.
O objeto desta Parceria é a ação conjunta entre o Governo do Distrito Federal - por meio da
SEEDF - e a AFMA Ação Social Comunitária, entidade sem fins lucrativos em consonância com
a legislação em vigência, nacional e local, para o atendimento a Educação Infantil.
Para atingir os objetivos a que se propõe, a AFMA conta com um modelo de Administração
Sistemática, cujo ponto de partida está voltado para os aspectos qualitativos das atividades a
serem desenvolvidas, canalizando esforços que estimulem o
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Desenvolvimento de pessoas e processos num mesmo grau de participação, para o alcance
de resultados satisfatórios.
IDENTIFICAÇÃO – Identificação da Unidade Escolar
Coordenação Regional de Ensino: Samambaia
Nome: AFMA- Ação Social Comunitária
Endereço: QN 412 Conj. A Lote 01 Samambaia Norte-DF
Número do INEP: 53012755
Fone: 3358-9501/33580758
Email: afma@gmail.com
CEP: 72320541
Equipe
Diretora Pedagógica:
Luciane Moura Silva
Coordenadora pedagógica:
Jucilene de Sousa Moura
Secretária:
Tayane Gonçalves Silva
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A caracterização física da Instituição Educacional Parceira AFMA é descrita abaixo e cada
com uma função distinta para cada setor:

Bloco administrativo

Bloco de Serviços














1º Piso











2º Piso



Área externa




Bloco Multiuso

Sala de Direção e Coordenação
Secretaria
Sala da Pedagoga
Sala da Assistente Social
Banheiro para funcionários
Depósito Pedagógico
Cozinha
Lavanderia
Dispenser de alimentos
Dispenser de panela
Dispenser de toalhas e lençol
Banheiros e Lavatório de serviços
gerais
Depósito de materiais de limpeza
Sala de Informática
Sala de Música
Sala Multicultural
Subsolo
Brinquedoteca
Banheiros e lavatórios
Banheiro para pessoa com deficiência
2 salas de aula para alunos de 2 e 3
anos com banheiros;
9 salas de aula para alunos de 3 anos
à 5 anos;
Estacionamento
Parque sintético

RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS

Para atingir os objetivos a que se propõe, a AFMA conta com um modelo de Administração
Sistemática, cujo ponto de partida está voltado para os aspectos qualitativos das atividades a serem
desenvolvidas, canalizando esforços que estimulem o desenvolvimento de pessoas e processos
num mesmo grau de participação, para o alcance de resultados satisfatórios.

Recursos Humanos


11 (onze) Professores



19 (Dezenove) Auxiliares
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06 (seis) Auxiliares Serviços Gerais



01 (uma) Cozinheira



04 (Quatro) Auxiliares de Cozinha



01 (um) Secretário Escolar



01 (um) Diretor



01 (um) Porteiro



03 (um) Auxiliar Administrativo

Recursos Materiais
Instalações físicas:


11 salas de aulas



01 sala de coordenação (01 mesa, 11 cadeiras, 01 armário, TV)



01 sala de Direção (01 mesa, 03 cadeiras 01 armário)



05 computadores



03 impressora e 01 copiadora;



01 refeitório



01 cozinha (01 fogão industrial, 02 freezer, 02 geladeiras, 01 micro-ondas, 01

liquidificador industrial, 01 batedeira, 01 forno, panelas pratos e demais utensílios).


01 dispensa de alimentos



01 lavanderia (03 máquina de lavar , 01 tanquinho e 02 secadoras)



04 banheiros infantis (sanitários e lavatório e chuveiros)



02 banheiros para adultos (sanitários lavatórios e chuveiros)



02 salas de higienização (bancada com banheira e 03 chuveiros)



01 Área de recreação descoberta ( parque)



Outros Materiais:



Livros técnicos, didáticos e literários;



Brinquedos e jogos;



Papéis variados e demais materiais;



Fantoches;



Jogos Pedagógicos e Recreativos;



Pen Drives e DVDs
ATOS LEGAIS
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Utilidade pública federal, nos termos do artigo 19 da lei nº 91 de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 50.517, de 02 de maio de
1961.
Alvará de Funcionamento nº RA XII 430/96, validade definitiva conforme Carta de Habitese nº 16/95.
Recredenciamento Portaria nº 90, de 13 de março de 2017.
Ata de Criação da Filial em 30 de junho de 1995.

3. DIAGNÓSTICO DA ESCOLA E DE SEU TERRITÓRIO
Durante a matrícula dos alunos, foi possível verificar na ficha anamnese que em sua maioria,
o motivo pelo qual os pais optam por matricular seu filho na creche é devido a grande necessidade
de trabalhar e sendo assim, não teriam com quem deixar seus filhos. Em pesquisa recente,
verificou-se que os pais se sentem aliviados em ter onde deixar seus filhos em segurança, o que
nos remete a pensar que, esta é uma comunidade de trabalhadores que depende dos serviços
dessa AFMA.
A creche está inserida em uma comunidade formada em sua maioria por famílias com renda
de 1 á 3 salários mínimos, moram em casas com saneamento básico, de tijolo ou apartamento,
muitos moram em casa alugada ou cedida, e moram entre 2 a 7 pessoas por casa sendo que, uma
a três pessoas trabalham. Verificou-se também, que a maioria das famílias não recebem benefício
do Governo, que o acompanhamento escolar dos alunos acontecem com mais frequência pela
mãe, ou também pelos dois, pai e mãe, que muitos moram com pai e mãe, alguns com pai, mãe,
avós e tios e outros somente com mãe ou pai.
Hoje a AFMA oferta educação de qualidade ás crianças de 2 a 5 anos e têm por finalidade
desenvolver o educando, ou seja, oferecer uma educação integral preparando a criança para
exercer seu papel de cidadão na sociedade em que vive. Bem como sabemos, a criança já traz um
conhecimento de mundo e esses conhecimentos são respeitados e ampliados por meio de nossos
projetos e demais atividades desenvolvidas.
Uma característica dessa comunidade é que se encontram sempre presentes nos eventos,
reuniões e festividades e temos um grande quantitativo de pais em nossas reuniões, o que vem
facilitando em muito nosso trabalho, pois passa-se a conhecer a realidade de cada família e
promove a interação entre família e escola.
Para muitos pais, a escola é um espaço de grande ajuda social, pois contempla a
necessidade dos genitores de trabalhar e sustentar sua casa.
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Para os educadores, “a escola é um espaço para dar a criança uma qualidade de estudo
eficaz.” De acordo outra educadora, “a escola existe pra preparar a criança para o convívio social
e para iniciar sua formação de caráter e ética no contexto de convivência em grupo”.
De acordo com dados da ficha de matrícula, muitos alunos são oriundos de casa, muitos
ficavam aos cuidados de seus parentes enquanto seus pais saiam para trabalhar, outros com
cuidadores, vizinhos, amigos ou até mesmo com o irmão mais velho, e nunca estiveram em uma
escola. Tendo em vista que, uma das características culturais da comunidade é trabalhar para
sustentar a família, muitos são colaboradores em comércios, Salão de Beleza, muitas mães são
domésticas, e entre outros, alguns tem seu próprio negócio ou trabalham nas proximidades de sua
casa ou na Samambaia Norte / Sul, e outras regiões administrativas.
Para a educadora do 2º período, “a creche tem um sentido amplo, para ajudar as famílias a
manter o sustento e assim dar um melhor atendimento as crianças com um todo.”
A expectativa em relação à escola é que a criança
esteja segura enquanto os pais vão trabalhar, receba
educação e bons estudos, estejam bem alimentadas,
limpos com amor e carinho.
Nossas crianças e a família anseiam por uma escola de
Educação Infantil que venha a contribuir na formação
integral,

favorecendo

oportunidades

a

serem

incentivadas pelos educadores, a examinar, explorar, construir significações, possibilitando o
ensino de qualidade. Os pais e a comunidade são participativos nos eventos que a escola oferece,
contribuindo sempre no desenvolvimento da Instituição.
A expectativa da escola considera o movimento do passado para compor o presente através
de aspectos sociais e culturais, e que o aluno seja o centro do processo educativo sempre
visualizando a presença dos pais e da comunidade.
APRESENTAÇÃO DA REALIDADE DA COMUNIDADE NO BIÊNIO 2020/2021
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Considerando

o

contexto

atual,

de

distanciamento social e de atividades escolares não
presenciais, a observação das professoras para o
acompanhamento e o processo de constituição
das

aprendizagens

e

desenvolvimento

das

crianças, as manutenções dos vínculos veem
acontecendo por meio do uso de ferramentas
tecnológicas, em que utilizamos chamadas de
vídeos, troca de fotos, áudios e vídeos, bem
como, as próprias atividades produzidas pelas
crianças, entre outras possibilidades. Assim
vale destacar o processo do acompanhamento
e avaliação das aprendizagens e desenvolvimento de
cada criança.
Para atingir os objetivos a que se propõe,
Instituição Educacional Parceira

AFMA,

conta com um modelo de administração
sistemática, cujo ponto de partida está
voltado para os aspectos qualitativos das
atividades

a

serem

desenvolvidas,

canalizando esforços que estimulem o
alcance de resultados satisfatório de cada
aluno como fonte única de descoberta e
ensino.

Realizamos atividades online

com o objetivo de avivar a imaginação, a
conduta e a postura de todas as crianças
com

a

valorização

da

autoestima,

estimulando assim todos os grupos, obtendo
iniciativa,

interação,

trabalhamos

os

impulsos

alegria/tristeza, vitória/derrota e construção

de formas de expressões de cada criança.

de

Projetamos a execução propostas em conformidade com as metas e objetivos do Curriculo
em Movimento 2º Edição, onde foram trabalhadas a importância e o significado das temáticas
apresentadas.
Durante todo período atividades não presenciais, as atividades estão sendo desenvolvidas
na plataforma Google Sala de Aula e atividades impressas contemplaram todos os campos de
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experiência como: O eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimento. Traços, sons, cores e formas.
Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.
Assim mesmo com aulas online proporcionamos para nossas crianças atividade lúdicas que
proporciona vivencias e experiências que contemplaram todos os campos de experiências.
Nossas educadoras realizam diariamente e sistematicamente um trabalho de busca ativa
das crianças que não estão participando das aulas, essa busca é registrada no livro de busca ativa
individualizado por turma e por crianças, alimentando assim uma planilha de busca ativa que é
enviada quinzenalmente para a equipe gestora da Escola, no qual reforça a busca ativa por aquelas
crianças e famílias que não respondem as Educadoras, realizando ligações telefônicas para
alcançar essas famílias e com registro em ata.
Realizamos mensalmente o levantamento das crianças que estão acessando a plataforma,
retirando atividade impressa, crianças que participam das aulas online. Com esse monitoramento
mensal podemos verificar se há crianças propensas a evasão escolar e com isso ofertar apoio
social para essas crianças e famílias, para que não venha desistir de participar.
Entrega de Atividade Impressa
São realizadas semanalmente a entrega de material impresso para as famílias que de acordo
com nossa busca ativa, declararão não ter acesso a internet ou aquelas que não possuem
ferramentas tecnológicas, assim buscamos promover acesso igualitários a todas as crianças.
O Ensino Remoto para a Educação infantil é importante para que nossas crianças possam
ter acesso a escola mantendo os vínculos garantindo os direitos de aprendizagens e um
desenvolvimento integral com atividades que contribuam nos aspectos: físico, emocional, social,
afetivo, cultural e psicomotor.
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PROTOCOLOS DE RETORNO
A instituição segue todas os protocolos de saúde e recomendações da SEEDF, constantes
no Guia de orientações de retorno às atividades presenciais nas Instituições Educacionais
Parceiras- IEPs que ofertam Educação Infantil 2021.
4. FUNÇÃO SOCIAL

Nossa função social é oferecer um atendimento digno e de qualidade para nossos pequenos,
levando nossas crianças desde cedo a exercer sua cidadania convivendo com as diferenças,
desenvolver autonomia, mostrar afetividade, realizar atividades com ação conjunta / família e
escola/comunidade bem como promover escuta sensível os alunos e ainda realizar ações em
coletividade.
Para a professora dos alunos de 3 anos, Maternal II:
“Nossa escola existe para formar futuros cidadãos de bem”
Instituição Educacional Parceira AFMA tem por
finalidade oferecer educação de qualidade que favoreça a
formação íntegra e competente a nossa comunidade
garantindo

à

criança

atendimento

qualitativamente

satisfatório nos aspectos biopsicossocial e educacional,
visando seu desenvolvimento integral.
Os princípios que norteiam a prática desta Instituição
educativa são proporcionados às crianças, através de
experiências pedagógicas, durante o período letivo e estão
contemplados na 2ª Edição do Currículo Escolar e demais documentos legais que regem a
educação.
5. PRINCÍPIOS

A AFMA pretende realizar em suas ações a construção do conhecimento que é indispensável
ao exercício ativo, criativo e crítico da cidadania na vida cultural, política, social e profissional e
alcançar a educação de qualidade necessária às crianças levando em conta inúmeros fatores
essenciais para responder aos desafios atuais.
Para tanto, o nosso trabalho é baseado em documentos oficiais que discursam sobre a
educação infantil no país, como, a 2ª Edição do currículo da Educação Infantil, as Diretrizes
Curriculares para a Educação Infantil (DCNEI) e principalmente a partir do contexto social da
criança e de suas experiências.
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5.1 Princípios da Educação Integral
Os princípios estéticos caracterizam-se nas capacidades associadas à possibilidade de
produção artística e apreciação desta produção oriunda de diferentes culturas, bem como na
ludicidade.
O ensino de arte na escola de educação infantil pode e deve trabalhar com imagens da arte
com a finalidade de contribuir para a construção do imaginário estético da formação das crianças.
O professor de educação infantil deve assumir tal responsabilidade levando para a sala de
aula imagens de toda natureza, principalmente a imagem produzida por artistas destacados pelos
historiadores da arte, pois estas, em especial, são construídas com um forte sentido estético.
Deverá o professor apresentar as imagens para as crianças cuidando para que as imagens ganhem
visibilidade; conduzir a leitura das imagens por meio da atenta observação (olham, descobrem
coisas conhecidas e desconhecidas, comentam, apontam, lambem, passam a mão) dos menores
de três a cinco anos, além de observar, comenta as observações, percebem os detalhes,
enumeram as cores, criam histórias, etc.
Ao apresentar as imagens o professor poderá também falar sobre a vida do artista, a partir
da obra lida e da biografia do autor, propor a produção de trabalhos plásticos, dramatizados,
dançados, contados sobre a temática da obra, sobre as cores, a forma, o figurino dos personagens
que existem na imagem, etc.
Além dos pintores, escultores, os professores devem também apresentar às crianças os
músicos clássicos e populares, bem como suas biografias evidenciando sempre, a beleza, a
ludicidade na música.
Nesse sentido, o brincar deve ser pensado de forma ampla, como uma qualidade da relação
que um indivíduo estabelece com os objetos do mundo externo. As primeiras experiências vividas
na escola serão decisivas para a construção do seu modo de se colocar no mundo, nas relações
com o outro. Considerando a escola como espaço privilegiado da cultura, diante do conhecimento
e do ato criativo, cabe aos professores conceder às crianças o direito de brincar.
Parafraseando Paulo Freire, ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, criticidade,
estética e ética, reconhecimento e assunção da identidade cultural, autonomia, alegria, curiosidade,
liberdade e autoridade, saber escutar, disponibilidade para o diálogo, enfim, ensinar exige querer
bem aos educandos.
Admitindo que a educação infantil seja uma das grandes preocupações dos
desenvolvimentos no processo educativo, e que, nessa fase, a inclusão dos alunos com
necessidades educativas especiais, constitui uma oportunidade para que os mesmos possam
desenvolver suas habilidades, construir seus conhecimentos e se nortear não só a relação
professor-aluno, mas também o processo ensino/aprendizagem
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Quando o processo e as estratégias de ensino / aprendizagem são adequadas a essas
diferenças e especificidades, a escola tende a incluir todos os alunos com ou sem necessidades
educativas especiais em salas de aula do ensino regular, e lhes oferecer condições para que
possam construir seus conhecimentos e se desenvolver como pessoas.
A criança da educação infantil não pode ser dividida e deve ser atendida na integralidade
de suas necessidades e potencialidades físicas, psicológicas, intelectuais, sociais e culturais.
(FERREIRA, MELLO, VITORIA, GOSUEN, CHAGURI, 2009, p. 188)
Na educação infantil as dimensões do educar e cuidar, brincar e interagir deverão ser
consideradas no desenvolvimento das ações pedagógicas, buscando recuperar para a função
social desse nível da educação, a sua centralidade, que é o educando.
A interdisciplinaridade ocorre todos os dias durante o desenvolvimento do campo de
experiências e os direitos de aprendizagens de maneira lúdica e prazerosa. De acordo com o
currículo da Educação Infantil, “o homem não é um ser fragmentado, um Frankenstein dividido e
depois juntado em partes. È um ser único, especial e singular na inteireza de sua essência, na
inefável complexidade de sua presença.”(pg. 24)
Sendo assim, temos a função de promover uma prática que prepara o cidadão integral, ligado
a sociedade real e ao mesmo tempo à escola, com atividades educativas, extraclasse e interclasse.
O 8º artigo da DCNEIS ressalta que o objetivo principal da etapa assistidas em creches visa
impulsionar o desenvolvimento integral das crianças garantindo o direito e acesso ao conhecimento
e construção do eu nas diferentes formas de linguagem. Para obtermos sucesso na construção da
Educação Integral, estes princípios deverão ser considerados.
-Integralidade – que deve atender a formação integral da criança, buscando dar a devida
atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos,
psicomotores e social. Formalizando a idéia de que a aprendizagem se dá ao longo da vida e que
a escola-creche assume o fundamental papel de abrir o leque inicial do ensino integral.
-Intersetorialização: a educação integral deve ter assegurada a intersetorialização no
âmbito do governo, entre as políticas públicas nos campos que abracem o cidadão em formação,
tais como: projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam articulados potencializando a
oferta de serviços públicos que contribuam para a melhoria da qualidade da educação.
-Transversalidade: O tempo da criança na escola deverá garantir uma Educação Integral
que implanta muitas e diferentes formas de ensinar considerando a cultura que o aluno traz de fora,
da família, do seu meio. Em suma, a transversalidade deve vincular a aprendizagem aos interesses
e problemas reais dos alunos e da comunidade.
-Diálogo Escola Comunidade: a representação da comunidade têm sido de suma
importância para implantação dos anseios educacionais que norteiam a criação de um método de
ensino que coloca a criança como ser captador e transmissor de conhecimento.
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-Territorialidade: implanta a consciência de que a educação não se restringe ao ambiente
escolar, mas ao meio cultural de cada criança e sua família. A educação se estrutura no trabalho
em rede, que inclui escola, meio religioso (igreja) e o campo comum de convívio e desbravamento.
-Trabalho em Rede: aqui se pressupõe a interligação de experiências e informações criando
oportunidade de aprendizagem para as crianças, pois traz a idéia de um aluno que não tem “dono”,
mas tem capacidade de captar conhecimento e que a rede de ensino tem sua posição respeitando
a criança como um ser indivisível, inteiro e único, a Educação Infantil tem como base e adota os
seguintes princípios:
-Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia, respeito à dignidade humana e de
compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para combater e eliminar qualquer
manifestação de preconceito de origem, gênero, etnia, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
-Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem
comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais, da busca da equidade
e da exigência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de direitos entre os alunos
que apresentam diferentes necessidades.
-Estéticos: do cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade do enriquecimento
das formas de expressão e do exercício da criatividade, da valorização das diferentes
manifestações culturais, especialmente, a da cultura brasiliense e da construção de identidade
plurais e solidárias.
A gestão escolar, será democrática e colegiada, é entendida como o processo que rege o
funcionamento da AFMA, compreendendo a tomada de decisão conjunta do planejamento,
execução, acompanhamento e avaliação das questões pedagógicas e administrativas, com a
participação de toda a comunidade escolar, constituída pelos membros da direção, do corpo
docente, dos serviços de apoio especializado e administrativo, e pelos pais ou responsáveis.
A gestão democrática com observância dos princípios de autonomia, coerência, pluralismo
de ideias e concepções pedagógicas, e corresponsabilidade da comunidade escolar, far-se-á
mediante a:
I – Participação de seus profissionais na elaboração, implementação e avaliação da proposta
pedagógica;
II – Autonomia de gestão pedagógica e administrativa, respeitadas as diretrizes e normas vigentes;
III – Administração pedagógica, através da elaboração, execução e avaliação do respectivo plano
de aplicação, devidamente aprovado pela entidade mantenedora, obedecido a legislação
específica;
IV

–

Transparência

nos

procedimentos

pedagógicos

e

administrativos,

garantindo-se

responsabilidade e zelo comum na manutenção e otimização do uso;
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A dinâmica de relações entre alunos, pais, professores e funcionários baseia-se em
princípios democráticos e de equidade ressaltando-se direitos e deveres, possibilidades de
expressão, respeito e senso de responsabilidade.

5.2 Princípios Epistemológicos
Acreditamos que os fundamentos epistemológicos norteiam a prática dos professores e que
esses fundamentos, muitas vezes diferenciados de professor para professor, aparecem na medida
em que cada um planeja a sua aula, traçando objetivos, e selecionando atividades.
O conceito de interdisciplinaridade fica mais claro quando o conhecimento mantém um
diálogo permanente com os outros conhecimentos. Tentamos, por meio da interdisciplinaridade,
transpor fronteiras.
Temos convicção de que as relações pedagógicas, restritas, unilaterais, autoritárias,
ameaçadoras não têm mais espaço no contexto atual e sendo assim as atividades propostas por
nossa instituição levam ao trabalho em grupo, à complementaridade de ações, à generosidade da
troca.
O processo educacional deve ser ativo, que vai e que volta corrigindo erros, aprimorando. É
necessário que nesse processo cada um reflita sobre seu papel, sobre sua prática. É preciso
aprender a aprender cada dia, cada hora.

Quando falamos de educação, é impossível negar a responsabilidade dos educadores para
com a formação moral dos educandos, isto é, há necessidade de um ambiente sócio-moral na
educação infantil. Ou seja, o ser humano deve, portanto, construir ou conquistar o seu ser. Ele não
nasce pronto, se faz ser humano, se torna pessoa. O grande desafio de nossas vidas é este
processo de construção do nosso ser. Daí o compromisso da pré-escola em assegurar o direito das
crianças ao respeito, a exercer a sua potencialidade, a sua autonomia.
A relação entre as crianças e os adultos, bem como a conduta destes no contexto da
educação infantil, leva-nos a refletir sobre a questão dos valores construídos e cultivados as
interações entre os alunos, seus pares e seus educadores, não esquecendo que esta Instituição é
inclusiva, abraça a todos os alunos que poderá apresentar qualquer necessidade especial
comprovada via laudo.
Buscamos hoje na educação da criança bem pequenas e pequenas, de forma subjetiva e
objetiva, a dignidade do ser humano, isto é, almejamos um mundo melhor norteado por princípios
já pensados desde a Antiguidade. A humanidade busca nas suas relações com a natureza e com
seus pares, a justiça, a democracia e, consequentemente, as condições básicas para melhor viver
– saúde, educação, moradia, trabalho, lazer, conhecimento científico, felicidade, ética... Não
poderíamos deixar de citar aqui a contribuição de Savater em “Ética para meu filho e Política para
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meu filho”. Nestas obras, o autor trata de questões importantíssimas referentes à arte do bem viver
em sociedade, seja como criança seja como adulto, pois, somos todos seres humanos.
Portanto, ao buscarmos satisfazer tais necessidades, nos deparamos com as crianças que
trazem junto a si, a esperança, a vida. É a criança um sujeito de direito, um sujeito histórico e social,
inserido num contexto cultural e virtual; é a criança um sujeito que necessita do olhar do adulto,
para crescer, desenvolver-se, conhecer, viver. A modernidade, os avanços tecnológicos, o mundo,
hoje, nos coloca diante uma difícil tarefa, isto é, não nos cabe apenas conceituar a infância, mas
sim defendê-la, construí-la.
Como trabalhar na educação infantil o respeito, a autonomia, a honestidade, a verdade, o
cooperar, o ajudar, o dividir?
Primeiramente, considerando a criança como pessoa que é enquanto indivíduo que compõe
a sociedade, nas situações diárias, e, às vezes, por meio de dramatizações de assuntos ligados a
situações-problemas que ocorrem no dia-a-dia e nas quais esses valores estão embutidos.
Outro exemplo é a intervenção do professor junto às crianças a partir de situações, como: o
uso coletivo dos materiais na AFMA, as crianças precisam aprender a conservar, a dividir,
consequentemente, é comum entre os pequenos o desejo de querer para si coisas que não lhes
pertencem, o desperdício de materiais, entre outros; a divisão de tarefas, isto é, as “chefias” a fim
de promover a conservação do ambiente e o bom andamento do grupo, como, por exemplo, a
entrega dos materiais por uma criança, a limpeza das mesas após uma atividade para outra, etc.;
a discussão dos problemas enfrentados pelo grupo na roda: na introdução dos jogos e brincadeiras
com regras.
Em síntese, a ética é trabalhada quando tratamos as pessoas (crianças e adultos) como
pessoas que são. Nas palavras de Savater (1996), tratar as pessoas como pessoas consistem em
tentar colocar-se no lugar do outro. “Pôr-se no lugar do outro é levar em conta seus direitos, é leválo a sério, tão plenamente real como você mesmo”. Daí a necessidade de respeitarmos as crianças
e os adultos, fazendo da AFMA um ambiente sócio moral, um espaço de descoberta, de discussão,
de construção e reconstrução de novos conhecimentos.
É importante dizer que não vivemos isolados e solitários, mas juntos e em sociedade,
portanto, precisamos organizar-nos, fazer a nossa parte, respeitar ideias e opiniões contrárias as
nossas, lutarmos para garantir a todos os cidadãos o direito de exercer a assunção de si mesmas.
Cidadania que não é algo pronto, mas uma construção permanente que visa à realização das
pessoas, dos direitos e deveres na sociedade. Cidadania que é participação.
Podemos dizer que assumir uma atitude política significa considerar o que se vai fazer, isto
é, a maneira como vamos empregar a nossa liberdade, considerando o acordo com outros, a
coordenação e a organização.
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No dia-a-dia na educação das crianças bem pequenas e pequenas, buscamos através da
construção, bem como do respeito às regras de convivência, do trabalho em equipe,
consequentemente, da constante reflexão do grupo (adultos e crianças) viver satisfatoriamente.

5.3 Educação Inclusiva

A AFMA oferta atendimento educacional especializado na própria instituição educacional.
Realiza formação continuada dos professores que atuam especificamente no atendimento
educacional especializado e na formação continuada dos professores que atuam no ensino regular
na perspectiva de educação inclusiva.
O sistema educacional tem a competência de propiciar recursos e meios capazes de atender às
necessidades educacionais especiais de todos os estudantes, de modo a oportunizar lhes
condições de desenvolvimento e de aprendizagem, segundo os seguintes princípios:

I.

Respeito à dignidade humana;

II.

Educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de comprometimentos que
possam apresentar;

III.

Direito à igualdade de oportunidades educacionais;

IV.

Direito à liberdade de aprender e de expressar-se;

V.

Direito a ser diferente.

A educação inclusiva necessita de apoio efetivo ao corpo discente e docente. Destarte, a
qualificação inicial e continuada do professor, segundo Ainscow (1999), é entendida como essencial
para a inclusão. Ainda quanto a essa temática, tem-se que a qualificação docente é “um processo
que nunca termina, pois é mais do que um simples estado de mudança e depende de um
desenvolvimento organizacional e pedagógico contínuo no sistema regular de ensino” (MITTLER,
2003, p. 35). Nesse contexto, a sala de aula representa o espaço real do processo de inclusão
escolar.
Na sala de aula, as demandas acadêmicas concretizam-se e as relações interpessoais
professor, estudante e entre pais podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades e
competências curriculares e sociais. A diversidade presente no espaço escolar não é um entrave,
mas um fator que contribui para a constituição de um ambiente propício à inclusão.
O currículo cumpre a função de orientar as atividades educativas, suas finalidades e as formas
de executá-las. Por isso, pode-se considerá-lo como o movimento da instituição educacional, o
reflexo das intenções educativas e o processo organizado para o desenvolvimento das
aprendizagens. É, portanto, notória a representatividade desse instrumento. Dessa forma, o
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currículo da instituição é atualizado, e encontra-se acessível e efetivamente representativo das
expectativas pedagógicas de todos envolvidos nesse processo, a fim de garantir o respeito às
particularidades dos estudantes e oportunizar condições de aprendizagem para todos.
Os desafios pedagógicos relacionam-se à aprendizagem durante o período de vivência do aluno
onde a escola busca os seguintes princípios para a preparação do trabalho docente:
I.

Estabelecer desafios de aprendizagem compatíveis com as condições do estudante;

II.

Responder à diversidade das necessidades de aprendizagem dos estudantes;

III.

Superar barreiras potenciais à aprendizagem e à avaliação tanto do estudante como da
turma (MITTLER, 2003, p. 145).
Para um trabalho de melhor qualidade as crianças que possuírem laudos médicos serão

realizados estudos de caso com a participação da equipe de apoio, professor, pais e Representante
da Secretaria de Educação, onde serão avaliadas as necessidades especificas (acompanhamentos
médicos, terapias, redução de turma, remanejamento de mobílias da sala, atendimentos
individuais, formações, etc.) que deverão ser realizados para que se consiga um resultado maior
no trabalho ofertado.

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

A Educação Infantil oferecida pela AFMA, e a metodologia de ensino adotada, têm a
finalidade de desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir em estudos posteriores. Para que isso
seja possível, necessitamos delimitar os objetivos específicos necessários para o fim a que se
propõe em alcançar o plano de trabalho da Instituição.


Adquirir Habilidades psicomotoras por meio de atividades de psicomotricidade, atividades
de pintura, cortar e colar adequada à sua idade e seu estágio de desenvolvimento;



Adquirir raciocínio lógico e capacidade de comunicação por meio de atividades de
interpretação de desenhos, textos e contar histórias, jogos de montar, quebra cabeça que
lhe proporcione adequada integração com o meio em que vive;



Desenvolver atitudes e hábitos coerentes com as normas da sociedade com o diálogo,
parlendas ou poesias e diversos textos sobre as boas maneiras,



Envolver os pais em um trabalho integrado e articulado à Instituição por meio de reunião de
pais, conselho de classe, oficinas, apresentações e festividades.



Desenvolver uma formação crítica e reflexiva com contação de histórias, dramatização,
rodinha de conversa, acesso à cultura com uso de jornais, revistas, figuras;
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Prevenir acidentes com a criança por meio de ações preventivas de diálogo e orientação à
criança e ao educador em momentos de reuniões e formações continuada;



Implementar em sala de aula metodologias que garantam uma participação efetiva do
estudante na construção do conhecimento adequando os conteúdos ao contexto social da
comunidade e de cada aluno;



Buscar condições para a constante otimização administrativa e funcional da AFMA por meio
de avaliações institucionais, questionários com pais e funcionários, conselho de classe, roda
de conversa e atualização de formação;



Oferecer atendimento adequado a criança considerando o Direito da Criança, normas e
regras de acesso a creche para que a família possa sentir-se segura;



Oferecer e adequar o alimento para a criança com restrição alimentar ou alergia alimentar
nos momentos de refeições da creche por meio da ação da Nutricionista;



Oferecer

atendimento

aos

educandos

com

deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, adequado e direcionado a sua
necessidade, desde que comprovado por documento legal por meio de formação de
profissional da educação, orientação a família, alunos e professores, adequação das
atividades e meios de procedimentos necessários;
A educação infantil tem como objetivo proporcionar condições adequadas para promover o
bem-estar da criança, o desenvolvimento físico, emocional, intelectual, moral e social, a ampliação
de suas experiências e estimular o interesse da criança pelo processo de conhecimento do ser
humano, da natureza e da sociedade.
No brincar as crianças exploram, perguntam e refletem sobre a realidade na qual vivem
desenvolvendo-se psicologicamente e socialmente. Essa atividade funciona como um cenário
criado pelas crianças e baseado nas suas vivências, para que possam expressar seu mundo
interno, levantando hipóteses sobre seus sentimentos e dos outros, sobre conceitos, atitudes e
valores com os quais se defrontará em sua vida.
Os objetivos podem ser desdobrados por área de conhecimento, para auxiliar o professor
no desenvolvimento das atividades. Sua especificação não visa a constituí-los em itens a serem
tratados isoladamente na programação, mas sinalizar para abranger o campo de experiência
geradora de aprendizagens e servir de referência ao educador. Quanto mais globais e envolventes
na diversidade de objetivos forem às atividades, mais significativos eles serão, uma vez que são
construídos ou reconstruídos pela criança no contexto da ação.

Entre os século XIX e XX, com o avanço das ciência , em especial da psicologia, surgiram
os primeiros avanços com relação a uma nova metodologia de ensino que alcançasse os
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educandos de forma eficaz, dinâmica e acima de tudo que tivesse o poder de colocar toda forma
de conteúdo, dinamizando o ensino. No brasil especificamente, surge a Nova Escola a partir de
1920 e fortalecida na década de 30. Desde o século XVIII com Pestalozzi (1746 – 1827) e Froebel
( 1782 – 1825) delineiam-se os primeiros passos desta nova visão de ensino, porém alguns teóricos
delimitam com Rousseau o começo deste movimento mas por consenso, os precursores foram os
educadores, Ovide Decroly na França, Maria Montessore na Itália, conclui-se que efetivamente, no
inicio do século XX através se William Kilpatrick, ( 1959,p. 179) são propostos e implantados os
primeiros Trabalhos Integrados com Projetos. Moura e Barbosa (2006) propõem a adoção de uma
metodologia para projetos de trabalho que estejam em consonância com as concepções sobre
desenvolvimento de projetos em geral de modo que os alunos estejam desenvolvendo ao mesmo
tempo conhecimento e habilidades que são comuns as atividades de projetos e pesquisas em geral,
de modo análogo o mesmo pode ocorrer com os professores no desenvolvimento de seus projetos
de ensino.
Por este e tantos outros argumentos que poderíamos enumerar, esta é a metodologia
adotada pela AFMA, para o desenvolvimento do currículo. Para tanto, todos os membros da equipe
se reúnem no final de cada ano, para a escolha do tema principal que será desenvolvido no próximo
ano. O tema pode partir dos educadores, do interesse das crianças, do próprio contexto social ou
de um tema emergente na imprensa. O trabalho com projetos deve atender ao interesse das
crianças. A AFMA desenvolve o trabalho pedagógico através de projetos com durabilidade de
quinze dias ou um mês, e há projetos que poderão ser trabalhados durante todo o ano letivo a
variável será sempre a necessidade dos educandos visando o alcance familiar. Geralmente no
término dos projetos é realizada uma culminância com apresentações para as turmas da Escola ou
para os pais. No final de ano a escola realiza um Festival de apresentações e formatura.
A metodologia de projetos é desenvolvida com as crianças e não para as crianças e
reanimam a cooperação e a solidariedade entre as crianças e educadores. A avaliação deve estar
presente em todo o processo e a produção da criança e se constituirá em seu portfólio. Utilizando
diversas linguagens, materiais diversificados, e partindo de situações concretas, facilitamos e
proporcionamos esse encontro da criança com o fazer criativo. Esta visão do trabalho pedagógico
possibilita a transformação do espaço da escola em um espaço realmente democrático, onde cada
criança deve ser respeitada em sua individualidade e ação criadora.
O universo da criança, a realidade onde se encontra inserida, sua criatividade e
curiosidade, é o ponto de partida da ação pedagógica que se propõe garantir à criança a conquista
do espaço criador e gerador de conhecimentos. Fatos e situações devem ser aproveitados como
impulso para a busca e a descoberta de novas soluções. Para tanto nos valemos também de
excursões, festas, feira de livro, campanhas de solidariedade, exposições e tudo o mais que for
necessário para que criança tenha a oportunidade de vivenciar o conteúdo ministrado em sala de
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aula. O importante é perceber que uma história, um filme, um brinquedo, um desenho, um livro, um
jogo, uma cor ou mesmo um objeto de arte, pode levar indivíduos de qualquer idade a vivências
significativas e importantes para a sua vida.

7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLOGICOS
Os princípios que norteiam a prática desta Instituição educativa são proporcionados aos
alunos através de experiências pedagógicas, durante o período letivo e estão contemplados a partir
da 2ª Edição do Currículo Escolar, da Orientação Pedagógica e fundamentada a partir dos
princípios da Pedagogia Histórico Crítica e Psicologia Histórico Cultural para nortear a prática
pedagógica que expressa uma ideia de integralidade, humanização, apropriação da cultura e
desenvolvimento do educando através da própria sociedade, questionando as questões sociais e
promovendo assim, a transformação social e emancipação através do contexto social.
Na Pedagogia Histórico Crítica a aprendizagem é baseada na história do sujeito onde ele
mesmo constrói a sua história através das relações sociais e com a natureza, sendo que, a prática
escolar é planejada e tem um direcionamento.
“(...) O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo
singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”.
Saviani ( 2003, p.07)
O trabalho do dia a dia é uma maneira de ressignificar o conteúdo através do contexto social,
da realidade social da criança transformando-a em conhecimento e desenvolvimento. A intenção
dessa Instituição é promover nesse sentido, a formação humana por meio de músicas, roda de
conversa, dramatizações, atividades coletivas, favorecendo o diálogo dos alunos entre si e com os
adultos vivenciando momentos de aprendizagem, levando em consideração o ritmo de cada
criança.
As atividades propostas por nossa Instituição levam ao trabalho em grupo, à
complementaridade de ações, à generosidade da troca. Vigotsky (1998), quando relata o conceito
de zona de desenvolvimento proximal, destaca o papel fundamental que o coletivo pode
representar no desenvolvimento e na aprendizagem. Nesta perspectiva, trabalhamos esta
metodologia de ensino que propiciam experiências envolvendo crianças que já sabem o que as
outras não sabem, têm demonstrado que além de atender à curiosidade natural a todas, contribuem
para a aquisição de novos conhecimentos e, consequentemente, para o desenvolvimento global.
“A possibilidade de o estudante aprender em colaboração pode contribuir para seu êxito
coincidindo com sua zona de desenvolvimento imediato” VIGOSTSKY 2001, P. 329
Nossas crianças interagem entre si, com outras crianças e com o adulto numa relação de
troca, na efetivação de um projeto conjunto, constroem conhecimento e se desenvolvem a ponto
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de realizarem sozinhas no decorrer do ano letivo, atividades que antes só poderiam ser realizadas
com o auxílio do outro.
Portanto, as atividades são propostas de forma ampla, global e interdisciplinar, de modo que
as crianças possam ir adquirindo conhecimentos sobre o mundo, a sociedade, a natureza e sobre
si mesmas. As atividades precisam ter finalidade, ganhar sentido enquanto meios para o
desenvolvimento de projetos coletivos e individuais
O que se pretende é anunciar outra forma de organização do cotidiano da creche e préescola, a partir de uma concepção que valoriza o processo de construção de conhecimento
vivenciado pelas crianças.
É exatamente nos primeiros anos de vida que se dá a relação da criança com o
conhecimento. É, portanto, a idade pré-escolar o momento decisivo em que a ação pedagógica
competente pode instigar a criança e manter seu interesse pela descoberta da realidade
circundante. É aí que começa a ser construída a cidadania consciente e comprometida ou a
subserviência.
O desafio que se coloca para a escola é o que fazer e como fazer, no sentido de contribuir
para que cada aluno seja capaz de ler criticamente a realidade e formular soluções para os
problemas que dela se propuserem.
Portanto, as atividades são propostas de forma ampla, global e interdisciplinar, de modo que
as crianças possam ir adquirindo conhecimentos sobre o mundo, a sociedade, a natureza e sobre
si mesmas. As atividades precisam ter finalidade, ganhar sentido enquanto meios para o
desenvolvimento de projetos coletivos e individuais.
Em concordância com a Lei de Diretrizes de Bases / 1996, nossa Instituição é organizada
em ciclos com ressignificação do tempo escolar e respeitando o ciclo de aprendizagens das
crianças, sendo este o 1º ciclo para as aprendizagens em uma organização curricular baseada em
Creche de 0 à 2 anos e Pré-Escola de 4 a 5 anos sempre garantindo assim o direito a
aprendizagens.
Nessa faixa etária, é oportuno o trabalho de autoconhecimento da criança, o
desenvolvimento de habilidades de comunicação e expressão das emoções, a progressiva
estruturação do pensamento, a conquista gradativa da economia, do espírito crítico, da iniciativa,
num ambiente gerador de atitudes e valores.
Pode-se, portanto, estabelecer como horizonte da Educação Infantil a formação de cidadãos
críticos, conscientes, participantes e democráticos.
8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
Nossa Instituição atende os alunos no período integral, iniciando suas atividades de 07h ás
17h, sendo que, nossas turmas são organizadas da seguinte forma:
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O trabalho do coordenador pedagógico se define como uma prática social caracterizada pela
mediação técnico-pedagógica, compromissada com o projeto educativo da escola, na perspectiva
da efetivação de ação educativa colaborativa junto ao grupo de educadores e a comunidade
escolar, promovendo uma troca de saberes e experiências, no sentido da construção de uma
competência docente coletiva, que resulte no sucesso dos sujeitos envolvidos no processo de
ensino aprendizagem.
O Trabalho pedagógico é organizado com vista a articular os conhecimentos culturalmente
produzidos com as condições de vida dos alunos, suas necessidades, seus interesses. E nesse
mesmo nível que se explica a concepção de homem, mundo, sociedade, educação e ensinoaprendizagem, dos quais decorrem as orientações do trabalho docente. Nesta proposta, a
educação infantil e o papel da escola ganham amplitude e sentidos diferentes dos moldes
tradicionais.
O que se pretende é anunciar outra forma de organização do cotidiano da creche e préescola, a partir de uma concepção que valoriza o processo de construção de conhecimento
vivenciado pelas crianças.
Portanto, as atividades são propostas de forma ampla, global e interdisciplinar, de modo que
as crianças possam ir adquirindo conhecimentos sobre o mundo, a sociedade, a natureza e sobre
si mesmas. As atividades precisam ter finalidade, ganhar sentido enquanto meios para o
desenvolvimento de projetos coletivos e individuais.
É a estrutura do cotidiano na Educação Infantil, uma vez que proporciona à criança
sentimentos de estabilidade e segurança oferecendo maior facilidade de organização espaçotemporal, evitando assim que a criança seja sujeito integrante do estresse que uma rotina
desestruturada pode causar. Devendo ela ser rica, alegre e prazerosa, proporcionando na criança
oportunidades de desenvolver suas experiências.
Na Educação Infantil, a rotina possui relevância por apresentar uma regularidade na
organização do tempo tão necessária às diferentes idades. Isso porque as atividades que se
TURMA
ALUNOS / IDADE
EDUCADORES
Maternal I
Maternal II
1º período
2º Período
repetem regularmente

41 alunos de 2 anos divididos
1 professora e 2 monitoras
em duas turmas
em cada turma
54 alunos de 3 anos divididos
1 professora e 2 monitoras
em três turmas
em cada turma
75 alunos de 4 anos divididos 1 professora e 1 monitora em
em três turmas
cada turma
84 alunos de 5 anos
1 professora e 1 monitora em
divididos em três turmas
cada turma
passam a atuar como reguladores do tempo para as crianças, permitindo

que elas se organizem no espaço e no tempo. Ao criar algumas referências na Instituição a criança
é capaz de antecipar atividades que ocorrerão, tendo a possibilidade de organizar seu tempo,
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sentindo-se mais confiante. A organização da rotina, não se faz necessária que seja rígida e
inflexível do tempo e não significa que as atividades sejam feitas do mesmo modo todos os dias.
Daí a importância do planejamento, devendo o professor estar atento à dinâmica do seu grupo de
crianças e as suas características coletivas e individuais.

A Coordenação Pedagógica é obrigatória e é realizada na Instituição, sendo que, as
professoras das turmas do Maternal atendem ao regime de contratação de 30h semanais e realizam
a coordenação no horário de 12h30 às 13h30 de segunda à sexta. As professoras das turmas de
1º e 2º Períodos atendem ao regime de contratação de 40h no horário de 14h às 15h de segunda
à sexta.
Os monitores realizam uma vez por semana, um momento de Coordenação Pedagógica
para organização das atividades lúdicas do período vespertino e para preenchimento do Diário
Vespertino da SEEDF sobre a orientação da Coordenadora ou da Diretora e da Secretária Escolar.
Todos os profissionais de sala de aula gozam do horário de descanso de 15 minutos a partir
de 10 h e os professores do regime de 40 h também os fazem no período vespertino a partir de
15h30.
Coordenação Pedagógica Biênio 2020/2021
Nossos profissionais estão realizado o trabalho de forma remota cumprindo sua carga
horária através da utilização das plataformas: vídeo conferências através do

Google meet,

WhatsApp, e-mail entre outros. Em alguns momentos realizamos coordenações presenciais com
nossos profissionais.

Conforme tabela abaixo organizamos nossas coordenações pedagógica, visando rever nossas
práticas e termos a possibilidade avaliar e outo avaliar o trabalho desenvolvido durante todo o
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período do ensino remoto, buscando alcançar todas as nossas crianças. Nesses encontros são
realizadas ações para busca ativa, planejamento das aulas, projetos desenvolvidos e formações
continuada.

A Brinquedoteca é uma sala de brinquedos aberta à visitação e todos os dias os educadores
retiram brinquedos para realizar atividades em sala ou no pátio.
Os momentos de brincadeiras acontecem todos os dias por meio de escala para todas as
turmas a partir de 8h, em que todos os espaços da creche são utilizados.
De acordo com o Calendário escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal de
Instituições Parceiras acontecerá em períodos e temas preestabelecidos, a Formação Continuada
de Profissionais da Educação Infantil, dia não letivo, e o Planejamento Pedagógico com a
Comunidade Escolar – Dia Letivo Temático.
Em uma parceira com as Instituições sociais que realizam atividades com Jovem Aprendiz,
nossa creche contratará duas jovens aprendiz que prestará serviços administrativos ou de monitoria
na segunda, terça, quinta, e sexta-feira no período matutino e vespertino.
Para garantir o bem estar da criança, a Assistente Social realizará atendimento e
DIA

TURMA
Maternal IA

HORÁRIO
08h40 ás 09h

TURMA
1º Período A

HORÁRIO
09h ás 09h20

Maternal IB

08h40 ás 09h

1º Período B

09h ás 09h20

Maternal II A

08h40 ás 09h

1º Período C

09h às 09h20

Maternal II B

08h40 ás 09h

2º Período A

09 ás 09h20

Maternal II C

08h40 ás 09h

2º Período B

09 ás 09h20

2º Período C

09h20 ás 09h40

*

*

Segunda-Feira

Terça-Feira

Quarta-Feira

Quinta-Feira

Sexta-Feira
encaminhamento as famílias de acordo com a demanda apresentada pela Equipe Gestora.
A direção escolar é exercida por profissional graduado em Pedagogia/ Administração / Gestão
Escolar em conformidade com as Orientações Pedagógicas que estabelece que deverá estar
presente na creche em tempo integral. O atendimento à comunidade é realizado com horário
marcado a partir de 8h às 10h30 e 14h às 16h, sendo que a gestão escolar acontece em todo
momento, na resolução de conflitos, na elaboração de projetos, em parceria com a comunidade e
age de acordo com o calendário escolar, zelando pelo cumprimento dos dias letivos, cumprindo com
as ações estabelecidas pela SEEDF como, Formação continuada, Plenarinha, Jesam Kids e entre
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outros, reuniões e atividades afins, acompanhamento do trabalho pedagógico, planeja ações para o
desenvolvimento da comunidade e a proteção dos alunos, garantindo assim que sejam beneficiados,
comunicar casos de agressão contra a criança, de faltas que ultrapassem 50%, na prevenção da
evasão escolar denunciando ao Conselho Tutelar, Ministério Público e órgãos interessados bem
como, encaminhando à Coordenação Regional de Ensino alunos que necessitem de atendimento
especializado, zelar pelo patrimônio, realizar conselho de classe, conservar o ambiente e zelar pelo
patrimônio, bem como, cumprir as leis vigentes da educação. Sendo assim, o papel da direção
escolar é gerir a unidade, fomentar o bem estar de todos principalmente do aluno.
Relação Escola Comunidade
A AFMA vem promovendo diversos eventos onde convidamos a comunidade a estar
presente no ambiente escolar e a ter um olhar diferenciado para nossa creche, pois tivemos
algumas depredações em volta da creche e estamos tendo um bom resultado, pois hoje podemos
observar uma consciência de zelo, respeito e confiança no trabalho desenvolvido.
Falta
Procedem o desligamento no 31º dia de faltas consecutivos não justificados ou após 60 dias
de faltas intercaladas não justificadas no semestre, após esgotadas as ações da Instituição. No
caso de faltas, entramos em contato com a família orientando quanto à importância de a criança
estar presente as aulas e que há um quantitativo de faltas onde o aluno poderá perder a vaga de
acordo com o Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil-Creche e a LDB
(1996).
Medicamentos:
Tendo em vista que o uso do medicamento na escola é muito polêmico, a portaria conjunta
nº 19, novembro de 2017, normatiza a administração dos medicamentos dentro da escola.
Quando o aluno não puder o uso do medicamento em seu domicilio, será necessário que o
ambiente escolar esteja adaptado para armazenamento dessas medicações. No momento nossa
instituição não dispõe de profissional qualificado para administrar as medicações conforme a
necessidade do aluno.
Estamos aguardando que a Secretaria de Saúde do DF, disponibilize treinamento para os
nossos profissionais poderem exercer está função para aguardar a chegada da família.

Horário de entrada e saída;
Visando a importância de uma ação educativa e para um melhor atendimento a nossas
crianças, fica estipulado que: o horário da entrada é de 07h as 07h15 com mais 15 minutos de
tolerância ressaltamos que receberemos alunos após o limite da tolerância (07:30h) porém a família
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será notificada em ata. Horário de saída 17h as 17h15 com mais 15 minutos de tolerância (17h30)
e após o horário de tolerância da saída a família será notificada em ata e após 3 (três) assinaturas
será comunicado imediatamente a Assistente Social da Instituição e entraremos em contato com
os órgãos competentes, como, Conselho Tutelar e afins. A saída e entrada é realizada em
organização interna será de acordo com a necessidade, podendo ser realizada pátio pelas
Monitoras e Professoras.
Criança doente:
Fica especificado junto aos pais ou responsáveis que se percebermos que a criança tiver um
mal estar como: diarreia, vômito, febre ou qualquer sintoma de doença contagiosa e outros, a
família será comunicada para que procure um profissional especializado. No caso de não
conseguimos falar com a família ou telefone informado no ato da matrícula, ou no caso da família
não comparecer ao nosso chamado, implicará em notificação e encaminhamento para a Assistente
Social da Instituição ou Conselho Tutelar que tomará as medidas cabíveis.
Cardápio e alimentação
O cardápio é semanal e estará disponível para consulta na agenda ou na Secretaria da
Instituição e será adaptado para alunos com intolerância alimentar, alergias ou restrição alimentar,
comprovada por meio de laudo médico atualizado anualmente e ou dificuldades de alimentação,
sendo que, oferecemos 5 (cinco) refeições por dia conforme quadro abaixo:

Café da manhã

07:30

Lanche

09:30

Almoço

10h45/11h

Lanche da tarde
Janta

14h
15h45/16h

Uso do uniforme
Visando a importância para a escola, a família e pretendendo ainda garantir a proteção da
criança, será entregue uma vez por ano aos pais ou responsável com a assinatura em ata, o
uniforme de frio (se for disponibilizado) e de passeio sendo composto por camiseta amarela, short,
calça e blusa de frio em concordância com as Orientações Pedagógicas/ 2019. De acordo com o
regimento Escolar da Rede Pública do Distrito Federal Art.306 é direito do estudante usar o
uniforme adotado pela Escola, e sendo assim conforme o Termo de responsabilidade assinado no
ato da matricula o uso do uniforme é obrigatório sendo a família responsável por justificar o não
uso do mesmo.
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Carteira de identificação escolar
Para garantir a proteção na saída da criança da instituição, é entregue aos pais ou
responsável a carteira de identificação para que seja apresentada na retirada criança, ficando a
família responsável por avisar quando necessário o nome de quem o fará em caso de perda,
compromissos e etc.
Horário de atendimento aos pais
Para a segurança de todos os alunos, e para organização administrativa, os pais serão
atendidos junto a Direção Escolar a partir de 8h às 10:30h e das 14h às 16h, não será permitido
atendimentos no horário de saída e entrada dos alunos. O atendimento com a Professora será no
horário de coordenação pedagógica ou a combinar.
Da efetivação da matrícula e termo de uso da imagem
Para efetivar matrícula nesta Instituição, far-se-á necessário o encaminhamento da Regional
De Ensino de acordo com o Manual De Procedimentos Para Atendimento À Educação InfantilCreche e apresentação de xerox e original de certidão de nascimento, carteira de identidade do
responsável, comprovante de residência, foto atualizada e preenchimento correto da ficha de
matricula no qual deverá constar as informações da criança e a autorização da imagem da criança
para uso ou não em eventos e atividades afins preenchida pelo responsável.

Sono
O sono é um momento muito importante para o desenvolvimento da criança e ele acontece
após o almoço a higienização e escovação de dentes a partir de 12h às 14h, sendo que, o aluno
que não desejar dormir é orientado a descansar no colchão.
Banho
O banho é realizado pelas monitoras e nesse momento, os alunos são orientados a realizar
a higiene íntima. O banho acontece em horário flexível mas normalmente é no matutino e as
toalhas são numeradas por turma.
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9. ESTRATEGIA DE AVALIAÇÃO
A

avaliação

é

processual

e

ocorre

no

cotidiano,

ao

longo

do

período

de

aprendizado/desenvolvimento da criança. As metodologias para acompanhamento do trabalho
pedagógico e para avaliação do desenvolvimento da criança é realizado sem o intuito de promoção
ou classificação, garantindo assim, a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras
e interações das crianças no cotidiano e é registrado por meio de relatórios, diário de classe,
fotografias, desenhos, álbuns etc.; A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da
criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança,
como, transição casa / Instituição de Educação Infantil / Ensino Fundamental e transições no interior
da Instituição são realizados com muita tranquilidade e de acordo com o temperamento e a
demanda da criança respeitando assim o seu tempo.

A avaliação também valoriza os

conhecimentos que os alunos trazem do seu convívio familiar e devemos oferecer condições para
avançar na construção do conhecimento.
O processo de avaliação da aprendizagem, na verificação do rendimento escolar, há de se
considerar avaliação como processo contínuo ou acumulativo, que visa conceituar os conteúdos
assimilados e as atitudes interiorizadas pelos alunos.
Na Educação Infantil, a avaliação é global e contínua. Feita por meio da observação direta
do desempenho do aluno, nas atividades específicas de cada período, levando-se em consideração
o seu desenvolvimento biopsicossocial, cultural e suas diferenças individuais, abrangendo a
formação de hábitos e atitudes.
Tendo em vista o aprimoramento da qualidade do ensino, o processo de avaliação será
subsidiado por procedimentos de observação, registro contínuo e terá por objetivo permitir o
acompanhamento:
I – Sistemático e contínuo do processo de ensino e de aprendizagem, de acordo com os objetivos
e metas propostas;
II – Do desempenho da direção, dos professores, dos alunos e demais funcionários nos diferentes
momentos do processo educacional;
III – Da participação efetiva da comunidade escolar nas mais diversas atividades propostas;
IV – Da execução do planejamento curricular.
A avaliação do aluno recairá sobre os aspectos pedagógicos e psicomotor, e devendo ser
realizada através de procedimentos internos, definidos pela Secretaria de Estado de Educação do
DF por meio do documento RDIA em regime quadrimestral com assinatura da Equipe Gestora,
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professora e dos pais e Reunião de pais bimestral, com entrega de portfólio das atividades
realizadas de acordo com os projetos e planejamento semanal.
O conselho de classe especialmente convocado para fins pedagógicos, onde terá como
objetivo a análise, a orientação e a correção, quando for o caso, dos procedimentos e aprendizagem
dos alunos com a participação de um pai ou responsável de cada turma, Professores,
Coordenadora Pedagógica e Diretora Pedagógica sendo realizado em período semestral e
registrado em ata.
A síntese dos resultados será substanciada em relatórios que nortearão os momentos de
planejamento e replanejamento, encaminhamento e reuniões.
A avaliação da Educação Infantil nesta Instituição também acontecerá por meio de Boletim
e neste é expresso através dos diferentes conceitos:
S – Sim
N – Não
ED – Em desenvolvimento
A avaliação institucional ocorre com questionário direcionado aos pais ou responsáveis
anualmente para oportunizar a expressão da família quanto ao atendimento da Unidade Escolar e
direcionar ou replanejar as ações da equipe gestora.
Em suma, na Educação Infantil o resultado da avaliação do desenvolvimento é expresso em
relatório individual, portfólio bimestral e Boletim de Avaliação Individual e Institucional apresentado
aos seus responsáveis, e a promoção do aluno realiza-se no ano seguinte durante o mês de
Novembro após a atualização de matrícula efetuada pelos responsáveis.
Avaliação
Diante do contexto atual, de distanciamento social e de aulas síncronas e assíncronas, o
acompanhamento das educadoras será de forma diária com observações sistemáticas em
conversas informais com as crianças e seus familiares, por meio das ferramentas tecnológicas :
google questionários enviados as famílias, chamadas de vídeo pelo Whatssap, Google Meet,
ligações telefônicas, fotografias, mensagens de áudio e texto, e pela devolutivas as atividades
impressas.
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10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
É preciso compreender que a criança, está inserida no contexto social e é produtora da
história e da cultura e que, a infância e a adolescência são consideradas categorias sociais, e não
fases passageiras que precisam ser aligeiradas em nome da modernidade e de sua ânsia de futuro
e superação. É preciso ainda compreender e respeitar a criança, em suas particularidades e
diferenças, garantindo uma mesma atitude frente às desigualdades, a opressão, ao autoritarismo,
o racismo e tantas outras formas de preconceito e maus tratos sempre contrárias à democracia.
Sendo assim, com alegria promovemos uma prática que prepara a criança para se tornar um
cidadão integral, ligado a sociedade real e ao mesmo tempo à escola, com atividades educativas,
extraclasse e interclasse favorecendo o encontro interdisciplinar.
De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 5, de 17 de dezembro
de
2009, fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil que delibera, em seu artigo
9º, que as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem
ter como eixos norteadores a brincadeira e as interações.
Assim, a SEEDF e esta Unidade Escolar adota como Eixos Integradores conforme o
Currículo, o trabalho educativo com as crianças deve se basear em Educar e Cuidar, Brincar e
Interagir. Tais eixos precisam ser considerados juntamente com os Eixos Transversais da 2ª Edição
do Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os
Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade.
A educação em Direitos humanos é essencial para a formação da cidadania e direcionada
ao desenvolvimento integral da criança e ao fortalecimento do respeito pelos direitos e liberdade.
Desse modo a educação contribui para a ampliação da cidadania. Nesse processo, a educação é
tanto um direito em si mesmo, como um meio indispensável para alcançar outros direitos e o
respeito e aceitação as diferenças. Fundamenta em grandes linhas que relacionam entre si:
Educação para a Diversidade e Educação para a Sustentabilidade, nosso desafio enquanto escola
é envolver todos e realizar ações que contribuam para formar um cidadão consciente de seus
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direitos e deveres, atuantes dentro da nossa sociedade e capazes de perceberem as diferenças
como um princípio de igualdade.
O trabalho pedagógico no atendimento à creche e pré-escola é desenvolver a aprendizagem
integral e significativa para a criança, valorizando o lúdico, o brincar, o falar, o descobrir, auxiliando
na construção da sua identidade.
Os direitos de aprendizagens que geram os campos de experiências, devem ser trabalhados
e promovidos de acordo com a faixa etária e em conformidade com a 2ª Edição do Currículo da
Educação Infantil em conformidade com a BNCC (BRASIL, 2017):
1. Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, relacionando-se
e partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes linguagens, ampliar o
conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em relação à natureza, à cultura
e às diferenças entre as pessoas;
2. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos,
com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso
a produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências
emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais;
3. Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento
da gestão da instituição que oferta Educação Infantil quanto das atividades da vida
cotidiana: escolha das brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do
desenvolvimento das diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos e do
posicionamento próprio;
4. Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações,
relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na instituição de
Educação Infantil e fora dela, ampliando seus saberes, linguagens e conhecimentos;
5. Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, criativo
e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses,
Descobertas, opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos elaborados a
partir de diferentes experiências que envolvam a produção de linguagens e a fruição
das artes nas suas diversas manifestações;
6. Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural, ao
Construir uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas
Experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na
Instituição de Educação Infantil.
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De acordo com a 2ª Edição do Currículo em Movimento da Educação Infantil, os direitos de
aprendizagens são ferramentas para subsidiar os campos de experiências que asseguram a
aprendizagem da criança, a saber: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços,
sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações.
Brincar
A ação de brincar acontece em vários momentos do cotidiano infantil. Neste contexto,
Oliveira (2000) aponta o ato de brincar, como sendo um processo de humanização, onde a criança
entende a brincadeira de forma efetiva, criando vínculos. Neste contexto a criança desenvolve sua
capacidade de pensar, sendo um sujeito critico que realiza argumentos, reconhecendo o quanto
isto é importante.
Entende-se que o brincar preenche as necessidades da criança, aquilo que é motivo para
ação. A criança satisfaz certas necessidades no brinquedo. Se ignorarmos as necessidades da
criança e os incentivos que são eficazes para colocá-la em ação, nunca seremos capazes de
entender seu avanço de um estágio do desenvolvimento para outro, porque todo avanço está
conectado com uma mudança acentuada nas motivações, tendências e incentivos.
O currículo atinge duas dimensões: uma registrada em forma de texto, como recomendação
geral, e outra que se expressa no cotidiano da escola quando o professor concretiza essas
recomendações. O plano curricular, além de estabelecer uma relação de conhecimentos,
conteúdos, objetivos e intervenção pedagógica, pretende ser a expressão filosófica da ação do
trabalho a ser desenvolvida na educação infantil.
O currículo é constituído por elementos da cultura, construídos por meio da história pelo
homem, e só será legitimado se uma dimensão maior interagir com as circunstâncias da vida das
crianças. O presente currículo pretende, portanto, caracterizar-se como um instrumento de apoio
na organização da ação escolar, subsidiando a atuação pedagógica do professor com os alunos
da educação infantil. Este currículo é sequência de uma proposta pedagógica que pretende uma
prática diferenciada da escola tradicionalista no que se refere à educação infantil e à capacitação
do profissional que atua nesta área.
O marco curricular é orientado pela concepção de homem e de infância advindos da
antropologia, pela reflexão da vertente filosófica dialética, da teoria sócio histórica de Vygotsky.
Delineando o marco curricular e compreendendo que os conteúdos não devem ser vistos
desvinculados da fundamentação teórica, reafirma-se a opção por teorias do conhecimento que
permitem desvendá-los como verdadeiros instrumentos de mediação entre o saber da criança e o
saber científico e, ao mesmo tempo, de transformação da escola num espaço educativo de
aprendizagens significativas.
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O projeto curricular contém as especificações metodológicas e didáticas para o
desenvolvimento da intencionalidade de ensino-aprendizagem dos objetivos do conhecimento. Os
objetos do conhecimento dizem respeito aos conhecimentos historicamente produzidos pelos
homens, aos quais denominamos ciência. Tais objetos reúnem elementos culturais básicos para a
vida em sociedade e aparecem no projeto curricular agrupado, didaticamente, em Campos de
experiências, quais sejam: O eu, o outro e o nós, Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores
e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações.
Os objetivos de ensino-aprendizagem correspondem às metas que se pretende alcançar, ao
trabalhar com as crianças.
A intervenção pedagógica viabiliza através de procedimentos didáticos, isto é, de propostas
de atividades coletivas e individualizadas criadas pelo professor, em função dos objetivos
pretendidos e do que avalia estar acontecendo na sala de aula a cada momento do processo
ensino-aprendizagem. Incluímos nas atividades que compõem o currículo escolar serviços públicos
culturais, tais como: museus, cinemas, teatros, bibliotecas, exposições de arte, jardins zoológicos,
hortas, parques ecológicos e outros.
Tais vivências, adequadamente planejadas e executadas por professores e alunos,
permitem a estes compreender que cultura e resultado do trabalho coletivo da humanidade nos
diferentes espaços e tempos e, sendo socialmente construída, a cultura deve voltar a todos os
homens para seu enriquecimento.
O brinquedo é um aspecto que está presente desde muito cedo na vida da criança, enquanto
atividade prazerosa. Para a criança, a brincadeira é um espaço de investigação e construção de
conhecimentos sobre si mesma e sobre o mundo. É também uma maneira de expressar, de modo
simbólico, suas fantasias, seus desejos, medos, sentimentos e conhecimentos que vai construindo
a partir das experiências que vive.
Portanto, incluímos em nossa metodologia as brincadeiras simbólicas, o lúdico a partir da literatura
infantil, do teatro, da imitação; os jogos infantis; os brinquedos com sucata, entre outros.
MATRIZ CURRICULAR
Instituição Educacional: AFMA
Etapa: Educação Infantil
Turno: Diurno
Jornada: Integral
Módulo: 40 semanas - 200 dias letivos
DIREITO DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

BEBÊS

CAMPO DE EXPERIÊNCIA

(0 a 1a
e 6m)

*

CRECHE
CRIANÇAS BEM
PEQUENAS
(1a e 7m a 3a e
11m)

PRÉ-ESCOLA
CRIANÇAS PEQUENAS
(4a a 5a e 11m)

Maternal I

Pré- Escola I

Maternal II

Pré-Escola II
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O eu, o outro e o nós
Corpo, gestos e
movimentos Traços,
sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento
e imaginação
Espaços, tempos,
quantidades, relações e
transformações
CARGA HORÁRIA SEMANAL (horas)

Conviver
Brincar
Participar
Explorar
Expressar
Conhecerse

CARGA HORÁRIA ANUAL (horas)
OBSERVAÇÕES:
1. Horário de funcionamento: 07h as 17h

X

30

30

30

800

800

800

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Oralidade:


Relatos de fatos vividos;



Exposição de ideias: debates com temas específicos;



Comentários: de visitas e excursões, filmes e programas de TV;



Entrevistas;



Contar, ler, criar histórias;



Poesias, trava-línguas, parlendas;



Diálogo;



Músicas populares;



Adivinhações;



Piadas;



Teatro;



Recados orais;



Jogos e brincadeiras;



Provérbios;



Vocabulário: ampliação do significado.

Conhecimento dos diversos portadores de textos:


Jornais



Revistas



Livros



Gibis



Cartas, cartões, convites, bilhetes, avisos



Dicionários
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Enciclopédias



Lista telefônica

Conhecimentos de textos:


Diálogos



Títulos



Biografias



Textos narrativos



Poéticos (quadrinhas, parlendas, rimas, trava-líguas)



Instrucionais (regras de jogo, embalagens, bula, receitas)



Informativos (bilhetes, propagandas, cartas, anúncios, cartazes, rótulos, encartes)



Práticos (placas informativas, sinais de trânsito, diários, agendas, listas)

Literatura Infantil


Contos de fada



Histórias infanto-juvenis



Lendas



Contos



Poesias



Fábulas



História em quadrinhos



Diferenciação dos diversos estilos literários

Compreensão da escrita e o que ela representa:


Desenho – primeira representação do pensamento da criança



Grafismo – produção de escrita



A função social da escrita



As diferentes formas e tipos de letras e textos.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
Ginástica de Solo:


Rolamento (cambalhota)



Roda (estrela)



Vela (apoio sobre os ombros)



Avião (equilíbrio)

Dança:


Brinquedos cantados



Cantigas de roda
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Danças populares



Organização e orientação temporal (pressupostos do movimento)

Jogos de imitação:


Formas básicas de movimento (pressupostos do movimento)



Condutas neuro-motoras

Jogos de construção:


Coordenação fina



Coordenação ampla



Coordenação viso-motora (pressupostos do movimento)



Equilíbrio



Lateralidade



Organização e orientação especial

Jogos simbólicos:


Descontração



Coordenação fina: músculo facial



Organização e orientação temporal



Estruturação espaço-temporal



Percepções (pressupostos do movimento)



Visuais, auditivas, olfativas, táteis, gustativas.



Habilidades perceptivo-motoras



Dramatização

Jogos rítmicos:


O ritmo próprio do corpo



Expressão corporal



Postura (pressuposto do movimento)



Atitude



Respiração

Artes plásticas


História da Arte



Arte da Natureza



Arte indígena



Folclore

Técnicas:
Desenho


Desenho individual ou coletivo
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Desenho em painel



Desenho com história e música

Pintura


Pintura a dedo



Pintura a pincel



Técnicas em pintura com diversos recursos

Recorte/Colagem/Dobraduras


Recorte e colagem com revistas e painéis coloridos



Colagem com elementos naturais (terra, galhos, folhas, flores, sementes e outros).



Dobraduras diversas

Teatro


Dramatização de histórias, poesias...



Teatro de fantoches



Jogos teatrais

Musicalização e Danças


Os Instrumentos musicais – (Formação de banda, coral)



Música: cantigas de roda, músicas folclóricas, populares, eruditas.



Danças: regionais, indígenas, populares, clássicas.



Festas da cultura popular: carnaval, folclóricas, bailes.

O EU, O OUTRO E O NÓS
Família
Definindo o conceito da família
Características das pessoas com as quais convive em casa:


Nome



Parentesco/relações



Profissão



Local de trabalho dos membros da família



Trabalho doméstico (papéis sociais)

Construção


Construção com sucata



Construção com papel



Construção com tecido



Construção com madeira
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Modelagem


Modelagem com massa



Modelagem com barro



Modelagem com gesso



Moradia



Endereço (localização geográfica)



Formas de lazer



Relações individuais e coletivas (cooperação, participação, autonomia, solidariedade,
iniciativa)

Sua posição no Contexto Familiar


História do nome



Idade



Sexo



Data de aniversário



Atividades diárias e responsabilidade

Escola


Nome e endereço da escola ( localização geográfica)



Os vizinhos da escola



Nome e função das pessoas que fazem parte da escola



O aluno dentro do contexto social da escola

Meios de comunicação e transporte


Tipos



Função Social

O trabalho


As diversas profissões



A função social



O trabalho coletivo

Ser humano:


Identificação do corpo humano



Partes e características externas do corpo



Partes e características internas do corpo

Funções das partes do corpo:


Relação dos órgãos externos com as respectivas funções



Funções dos órgãos internos:



- alimentação
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- movimentos respiratórios



- pulsação e batimentos cardíacos



- transpiração



- eliminação de dejetos

Higiene:


Higiene pessoal



Higiene do vestuário



Higiene da alimentação



Higiene ambiental

Cuidados com a saúde:


Alimentação



Doenças



Importância das vacinas

Prevenção de acidentes:


Cuidados com:



Materiais cortantes e pontiagudos



Eletricidade



Queimaduras



Animais



Insetos



Plantas tóxicas e remédios



Altura

Vegetais:


Características gerais



Variedades, semelhanças e diferenças



Partes das plantas



Reprodução vegetal



Utilização pelo homem



Necessidade e cuidados

Animais:


Características gerais: tamanho, cor, habitat, locomoção, alimentação



Reprodução



Utilização pelo homem

Fenômenos naturais:


Fenômeno (nuvens, chuva, vento...)
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Estações do ano



As alterações climáticas (frio e calor)



Dia e Noite

Ecologia:


A criança e a sustentabilidade

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
Classificação, seriação e números


Classificação e seriação:



- Segundo critérios das crianças



- Segundo critérios dados pelo professor



Relações entre quantificadores:



- Um, nenhum, alguns, todos, muito e pouco; o que tem mais, o que tem menos e o que tem
a mesma quantidade; o que tem um a mais (sucessor) e o que tem um a menos (antecessor).



Registro de quantidades: as diferentes possibilidades de registro e os símbolos numéricos.



Relações entre quantidades: Ideia de tirar quantidades de uma quantidade maior
(Subtração-Idéia Subtrativa);



- Ideia de colocar quantidades para formar uma quantidade dada (Subtração-Idéia Aditiva)



- Ideia de comparar agrupamentos para que fiquem com a mesma quantidade (SubtraçãoIdéia Comparativa);



- Ideia de repetição de grupos com a mesma quantidade (Multiplicação);



- Ideia de repartir quantidades para que cada grupo fique com a mesma quantidade (DivisãoIdéia Repartitiva);



- Ideia de distribuir grupos com a mesma quantidade (Divisão-Idéia Subtrativa).

Medidas
Tempo:


Dia e noite, antes, durante, depois, agora;



Duração e sucessão, noções de rápido e lento; marcação de pequenos intervalos de tempo
(palmas, batidas de pé, etc.);



Dia, semana e mês: construção do calendário com os dias da semana;



Seqüência temporal: logo após, muito depois, muito antes, agora;



Hoje, ontem, amanhã;



Instrumento de medida de tempo: relógio de sol, ampulheta, relógio;
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Necessidade de padrão: hora.

Valor:


Identificação e uso de cédulas e moedas;

Comprimento:


Relações entre objetos a partir de um produto de referência: noções de tamanho (pequeno,
grande, médio), distância (perto e longe), altura (baixo e alto), largura (largo e estreito),
comprimento (curto e comprido), espessura (fino e grosso), medidas arbitrárias (palmo, pé,
passos, etc.), necessidade de padrão (metro).

Massa:


Relações entre objetos à partir de um ponto de referência; noções de leve e pesado, medidas
arbitrárias (saquinhos, caixas, etc.), necessidade do padrão (grama).

Capacidade:


Relações entre objetos de um ponto de referência: noções cheio e vazio, medidas arbitrárias
(copinhos, garrafas, etc.) necessidade de padrão (litro).

Geometria
A criança e o espaço:


Exploração e localização espacial.



Noções de: dentro, fora, vizinhança, fronteira, atrás, na frente, em cima, embaixo, à direita,
à esquerda, entre e no meio.



Semelhança e diferença entre as formas geométricas encontradas na natureza, nos objetos
construídos pelo homem e nos sólidos geométricos.



Classificação dos sólidos geométricos de acordo com a sua superfície: plana (não rolam) e
curva (rolam).



Planificação dos sólidos através do contorno das faces.



Semelhanças e diferenças entre sólidos geométricos e figuras planas.



Classificação das figuras planas: quadrados, retângulos, triângulos e círculos.

A CONSTUÇÃO DA IDENTIDADE


Quem sou eu?



Meu corpo
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Gente de todo jeito



O lugar onde vivemos



A terra é bela e boa



A natureza



Os animais

Eu não vivo só


Todos precisam de abrigo



Vivemos em família (minha família)



Nossa casa, nosso lar



Uma família especial



O valor da amizade (a amizade)



Jesus, grande amigo das crianças



Escola – encontro de amigos



Gente que cuida de mim

Projeto Transição





Criar um ambiente de confiança com os alunos do 2º Período, para que possam expressar
suas emoções e pensamentos sobre a transição do segundo período para o primeiro ano.
Identificar nos alunos o conhecimento sobre a nova escola.
Levar a criança à percepção e reflexão de seus sentimentos em relação à creche e ao
primeiro ano.
Por meio de Roda de conversa, Contação de histórias, Reflexão do tema junto a família;
Apresentar a nova escola por meio de visita;

Plenarinha da Educação Infantil






É promovido pela Câmara Legislativa do DF em parceria com a Secretaria de Educação que
prevê a escuta sensível do aluno da educação infantil. É um projeto que veio dar voz a
criança até então desconsiderada, fazendo com que ela se apresente como sujeito de
direitos e deveres e conhecedor da realidade de sua cidade.
Com temas anuais, no 1º semestre (de Abril a Setembro) sendo que, a culminância dos
trabalhos ocorre em plenárias regionais durante a Semana Distrital da Educação Infantil no
mês de Agosto e posteriormente ocorre a etapa distrital na segunda quinzena de Setembro
na Câmara Legislativa do DF com uma amostra visual dos trabalhos produzidos pelos
alunos.
Será avaliado a participação da Instituição e do aluno diretamente com o tema e se este
trabalho trouxe uma transformação na realidade dessa comunidade.

Circuito de Ciências das Escolas Públicas do DF


A Secretaria de Estado de Educação por meio da Subsecretaria de Educação BásicaSUBEB e Coordenações de Ensino e demais Subsecretarias, promove esse Circuito que
socializa as vivências interdisciplinares e inovadoras valorizando o trabalho pedagógico no
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sentido de difundir a cultura científica nas unidades escolares e fortalecer o processo de
ensino-aprendizagem, a criatividade, a pesquisa, a investigação e o raciocínio lógico.
Será realizado durante o 1º semestre letivo com todos os alunos e realizado a exposição
regional no mês de Agosto com Visitação de estandes e exposição de trabalhos e
experimentos.
Será avaliado a participação da Instituição e do aluno diretamente com o tema e se este
trabalho trouxe uma transformação na realidade dessa comunidade, além de criatividade e
originalidade.

Semana de Educação Para a Vida



Desde 2009, esta semana consta no calendário escolar e sugere um trabalho a ser realizado
com toda Comunidade Escolar abrangendo temas que colaboram para a formação humana.
Será realizado palestras, vídeos, historinhas, dramatizações, confecção de cartaz e
atividades para portfolio individual, circuito em sala, jogos e brincadeiras abordando os
diferentes temas.

Informática
Implantada na escola como inovação na arte de ensinar e aprender pela dimensão
alcançada através da tecnologia com o fácil acesso a computadores celulares vídeos tabletes
despertando interesse para descobertas futuras.
A Informatica abre espaço para que a criança reconheça sons, cores tamanhos para que
sejam utilizadas em todo o seu histórico de descobertas.
Nesta pauta implantamos:


Introdução ao mundo digital (conhecendo o computador).



Jogos e descobertas.



No mundo das cores



Vivendo com os números



Relacionando a realidade com o mundo da fantasia.



Vivenciando as criações.

11. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP
Buscamos desenvolver junto à criança, cotidianamente, atividades que integram o cuidar e
o educar e interagir de acordo com a faixa etária, respeitando suas individualidades.
O projeto assume contornos que privilegiam o educando e suas vivências, seus valores e
formas de agir, tendo visão de homem centrado na experiência, na vida e na atividade.
A educação deve ser essencialmente lúdica, prazerosa, fundada nas mais variadas
experiências e no prazer de descobrir a vida, colocando as crianças em contato com uma variedade
de estímulos e experiências que propiciem a ela seu desenvolvimento integral. Na escuta sensível
os alunos pediram mais brincadeiras no parque e no espaço externo, e estamos proporcionando
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mais momentos em coletivo não somente com os alunos da sala mas, com todos os alunos da
creche. E podemos perceber uma melhor socialização entre todos.

12. Gestão Pedagógica
Para viabilizar a sua Proposta Pedagógica, a INSTITUIÇÃO AFMA lançará mão, além de
instrumentos legais que amparam o ensino, emitidos pelo órgão do sistema educacional, utiliza os
instrumentos pedagógicos e administrativos que se constituem de:

I.

REGIMENTO ESCOLAR – norteadores de todas as atividades escolares;

II.

PROPOSTA PEDAGÓGICA – comentário de todos os componentes curriculares e

seus respectivos objetivos e organizações curriculares;
III.

PLANOS – Geral de Ensino, Curricular e de Aula;

IV.

ESCRITURAÇÃO ESCOLAR;

V.

CALENDÁRIO ESCOLAR;

VI.

ARQUIVO: destinado ao registro de documentos escolares;

VII.

ACERVO BIBLIOGRÁFICO;

VIII.

MATERIAL DIDÁTICO;

IX.

PROFISSIONAIS CONTRATADOS;

A gestão escolar, será democrática e colegiada, é entendida como o processo que rege o
funcionamento da INSTITUIÇÃO AFMA, compreendendo a tomada de decisão conjunta do
planejamento,

execução,

acompanhamento

e

avaliação

das

questões pedagógicas

e

administrativas, com a participação de toda a comunidade escolar, constituída pelos membros da
direção, do corpo docente, dos serviços de apoio especializado e administrativo, e pelos pais ou
responsáveis.
A gestão democrática com observância dos princípios de autonomia, coerência, pluralismo
de ideias e concepções pedagógicas, e corresponsabilidade da comunidade escolar, far-se-á
mediante a:
I – Participação de seus profissionais na elaboração, implementação e avaliação da proposta
pedagógica;
II – Autonomia de gestão pedagógica e administrativa, respeitadas as diretrizes e normas
vigentes;
III – Administração pedagógica, através da elaboração, execução e avaliação do respectivo
plano de aplicação, devidamente aprovado pela entidade mantenedora, obedecendo a legislação
específica;
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IV – Transparência nos procedimentos pedagógicos e administrativos, garantindo-se
responsabilidade e zelo comum na manutenção e otimização do uso;
Visto de uma forma ampla, como organização humana e sistêmica, a partir de alianças com
a comunidade escolar, a INSTITUIÇÃO AFMA, em busca de exercer sua função social, possibilita
o cultivo dos bens culturais e sociais, considerando as expectativas e as necessidades dos alunos,
dos pais, dos membros da comunidade, dos professores, enfim, dos envolvidos diretamente no
processo educativo.
O principal instrumento da Gestão da INSTITUIÇÃO AFMA é determinado pelo planejamento
participativo, que pressupõe uma deliberada construção do futuro, atendendo aos valores e anseios
de todos os envolvidos no processo educativo, com os poderes de decisões ligados a debate,
reflexão, problematização, estudo, aplicação, avaliação e reformulação em função das próprias
mudanças sociais e da lei em vigor.
Enfim, a INSTITUIÇÃO AFMA só se fará presente na sociedade se forem levadas em conta
as relações entre escola e comunidade, partindo da reorganização dos tempos, dos espaços e das
estratégias educacionais que visem a melhoria da qualidade da ação escolar.
OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

*Gerenciar a
implantação do
ensino e o
desempenho
dos alunos;
*Acompanhar
* Zelar, articular
e supervisionar
as atividades
pedagógicas e
administrativas
para que
possamos
garantir que
todos nossos
alunos tenham
o direito a
educação;
*Orientar os
professores na
organização do
trabalho
pedagógico,
*Aplicar o PPP,
concretizar a
formação
contínua;

*Realizar os
objetivos de
forma a
alcançar
cada aluno
como fonte
única de
descoberta e
ensino;
*Ter na
escola um
referencial
para que
cada aluno
sinta prazer
de
frequentar;
*Palestras
incentivadora
s
que
esclareçam a
importância
de fazer da
educação
uma
busca
constante e
do
ensino

*Acompanham
ento diário nas
atividades
escolares.
*Elo- escolafamília,
conhecendo
dificuldades e
diferenças.
*Enviar dever
de casa para
alunos do 1ºP
ao 2ºP;
*Realizar
ações
coletivas com
histórias e
dramatizações
com temas
educacionais;
*Verificar o
preenchimento
dos
documentos,
como, diários,
RDIA,
Educacenso,
Relatórios

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES
Durante a
implantação
das Ações.

RESPONSÁ
VEIS
Diretora e
Coordenador
a com a
participação
de todas as
educadoras;

CRONOGRA
MA
Fevereiro a
Dezembro.
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*Criar formas
que priorize o
bom
relacionamento
entre todos que
estão
envolvidos no
processo
educacional.
*Direcionar o
trabalho
pedagógico por
meio de
estudos,
oficinas,
palestras com
temas
relevantes ao
processo de
ensino
aprendizagem.
*Realizar
estudos
dirigidos com
as educadoras
– Projeto
Educadoras de
Sucesso

aprendizado
diário.
* Sensibilizar
os educares
para
a
importância
de um ensino
abrangente e
eficaz.
*Reuniões
periódicas
com o corpo
docentes
e
demais
colaboradora
s.
*Capacitação
e reciclagem
do
corpo
docente.
*Implantar os
parâmetros
abordados no
PPP.

Mensais e
demais
documentos
oficiais;
*Promover o
Projeto
Educadoras de
Sucesso com
as monitoras
uma vez no
bimestre;
*Verificar e
agir de acordo
com os
documentos
oficiais da
SEEDF;

12.2 Gestão de resultados Educacionais
Na gestão de resultados educacionais apresenta-se as ações que serão realizadas para
ampliar os resultados da escola como um todo.

OBJETIV
OS
*Gerenci
ar a
implantaç
ão do
ensino e
o
desempe
nho dos
alunos

METAS

AÇÕES

*Realizar os
objetivos de
forma a
alcançar
cada aluno
como fonte
única de
descoberta e
ensino.

*Execuçã
o de
projetos

*Ter na
escola um
referencial

*Acompanham
ento diário nas
atividades
escolares.
*Elo- escolafamília,
conhecendo
dificuldades e
diferenças.
*Enviar dever
de casa para
alunos do 1ºP
ao 2ºP;

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES
Durante a
implantação das
Ações.

RESPONSÁV
EIS
Diretora e
Coordenadora
com a
participação
de todas as
educadoras;

CRONOGRA
MA
Fevereiro a
Dezembro.

50

que
visem
auxiliar o
aprendiza
do.

para que
cada aluno
sinta prazer
de
frequentar.

*Realizar
ações
coletivas com
histórias e
dramatizações
com temas
educacionais;

*Realizar
estudos
dirigidos
com as
educador
as

12.3 Gestão participativa
Segue a participação da comunidade através da gestão democrática na unidade escolar.

OBJETIV
OS
*Implanta
ra
gestão
democráti
ca com a
participaç
ão da
comunida
de
escolar;
*Promove
ra
participaç
ão da
comunida
de
escolar;

METAS

AÇÕES

*Replanejar
atividades
administrati
vas e
pedagógica
s;
*Realizar
reuniões
bimestrais;
*Realizar
Conselho
de Classe
bimestral;

* Convidar os
pais ou
responsáveis
para participar
de conselho
de classe;
*Enviar bilhete
convidando a
participação;
*Enviar
questionário
de avaliação e
participação
no PPP;

AVALIAÇÃO
RESPONSÁV
DAS AÇÕES
EIS
Durante a
Direção e
implantação das parceria tais
ações.
como:

CRONOGRAM
A
Durante o ano
Letivo
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OBJETIVO
S
*Promover
um
ambiente de
harmonia
entre
os
colaborador
es,
e
a
comunidade
escolar
e
*Aprimorar
o um melhor
atendiment
o
à
comunidade
;

METAS

AÇÕES

* Realizar
reuniões de
incentivo e
planejament
o para
melhor
atendimento
da
comunidade
e relação
interpessoal
;
*Participar
de cursos e
palestras
oferecidos
pela
SEEDF;
*Promover
formação
interna
bimestral;
*Convidar
os pais para
participar de
atividades
pedagógica
s;

* Reuniões
pontuais,
formação
continuada da
SEEDF,
Educadoras de
Sucesso com
as monitoras,
estudo do
currículo com
as
professoras,
dinâmica de
relacionament
o em grupo,
contação de
histórias pelos
pais,
participação
especial dos
pais em
reunião
bimestral,
devocional
todos os dias
por turmas e
educadoras
diferentes;

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES
Durante a
implantação
das ações.

RESPONSÁVEI CRONOGRA
S
MA
Direção e
Durante o
Coordenação e ano Letivo
parceria com
educadoras;

12.4 Gestão de pessoas
Na gestão de pessoas, o plano de ação descreve sua ação para promover o compromisso
e responsabilidade da comunidade escolar e dos colaboradores e promover um ótimo trabalho
escolar.
12.5 Gestão financeira
A gestão financeira apresenta-se como uma ferramenta para administrar os recursos recebidos ou
adquiridos por meio de convênio com a SEEDF.
OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃ
O DAS
AÇÕES

RESPONSÁVEI
S

CRONOGRAM
A
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*Otimizar o uso
dos
recursos
recebidos sob a
forma
de
doações
e
parcerias;
*Verificar
a
implementação
dos
recursos
financeiros
oriundos
do
convênio
na
Instituição;
*Buscar
parceria
para
melhor
atendimento às
crianças;
*Garantir o
desenvolviment
o do trabalho
pedagógico;

*Utilizar o  Elaboração  Análise dos  Administração
recurso
do plano de gastos
geral Afma;
com
contas pela
eficiência
Mantenedor
e prevenir a Afma;
perdas;

 Durante o ano
Letivo

*Enviar
oficio para
programa
s
de
parcerias
diversas;

12.6 Gestão Administrativa
Neste subtópico apresenta-se a maneira de preservar o patrimônio, a estrutura fisísca e a
gestão de matérias.

OBJETIVOS
Desenvolver
ações
que
promovam a
eficiência dos
processos
administrativo
s
preservando
o patrimônio,
a
estrutura
física e os
materiais;

METAS

AVALIAÇÃ
O DAS
RESPONSÁ
AÇÕES
VEIS
 Confeccion  Verificação  Equipe
ar o plano
da eficácia
Gestora
de ações
dos
anual
procedime
 Sistematizar ntos
as rotinas e
atendimento
 Formalizar
os tramites
e processos
AÇÕES

CRONOGRAM
A
 Durante o ano
Letivo
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12.7 Plano de ação para Diretora Pedagógica
OBJETIVO
S
Cumprir e
fazer
cumprir as
leis de
ensino
vigentes,
as
determinaç
ões dos
órgãos
competente
seo
Regimento
escolar
Instituciona
l

METAS

AÇÕES

Formar um
grupo de
profissionais
comprometid
os no
desempenho
dos projetos
escolares.
Ao fim do ano
letivo o
nossos
alunos
alcançado o
conheciment
oe
desenvolvime
nto
específicos
para cada
faixa etária.

Planejar,
organizar,
gerenciar e
controlar os
processos de
ensino e
aprendizage
m e de
organização
escolar

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES
Feita de acordo
com os projetos
desenvolvidos
periodicamente.

RESPONSÁV
EIS
Diretora

CRONOGRA
MA
Durante o
ano
Letivo

RESPONSÁV
EIS
Coordenadora
e direção

CRONOGRA
MA
Fevereiro a
dezembro

12.8 Plano de ação para Coordenadora Pedagógica

OBJETIVO
S
*Implantar
projetos de
ensino
*Coordenar
a execução
dos
projetos
*Supervisio
nar as
ações de
professores
e monitoras
no
cumpriment
o da
abordagem
de ensino.
*Fazer
cumprir os
conteúdos
determinad

METAS

AÇÕES

*Promover
horários
pedagógicos
para
coordenação
*Palestras
sobre os
projetos para
facilitar sua
execução
*Conseguir
ao final do
ano letivo
alunos com
desenvolvime
ntos
adequados e
conheciment
o
proporcional

*Coordenar,
disponibilizar
acervo de
conteúdos
para eficácia
do ensino
*Orientar
sobre o
cronograma
curricular
*Participar de
seminários e
palestras
sobre
educação.
*Acompanha
ro
planejamento
do professor;

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES
Diariamente no
desenvolvimento
dos projetos.
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os pelos
órgãos de
ensino.
12.9 Plano de ação para Professores e Monitores
OBJETIVOS

METAS

*Implementar
o PPP;
*Valorizar o
contexto
social do
aluno e
transformar
em
aprendizage
m;
*Favorecer a
aprendizage
m;
*Envolver os
pais no
processo de
ensino
aprendizage
m e na
gestão
escolar;
*Inserir o
brincar e
interagir
como forma
de
aprendizage
m;
*

* releitura
do PPP;
*elaborar
plano de
curso em
conjunto
com os
professore
s;
*realizar
cursos de
formação;

AVALIAÇÃ
AÇÕES
O DAS
RESPONSÁ CRONOGRAM
AÇÕES
VEIS
A
Enviar dever  Verificação  Equipe
 Durante o ano
de casa,
da eficácia
Gestora,
Letivo
realizar
dos
educadores,
momentos de
procedime
professores;
avaliação
ntos
com pais e
alunos,
atividades
lúdicas e
brincadeiras
dirigidas na
área verde,
no pátio e
sala de aula,
atividades em
grupo;

12.9.1 Plano de Ação da Secretária

OBJETIVO
S

METAS

Atender os
alunos, ao
pessoal da
unidade
escolar e a

Atender toda
a
comunidade
escolar, pais

AÇÕES

Organizar e
dirigir o serviço
de secretaria,
Organizar os
arquivos de

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES
Em
decorrência
do
desenvolvime
nto seguindo

RESPONSÁV
EIS
Secretária,

CRONOG
RAMA
Atendime
nto
durante
todo o
ano letivo
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comunidad e
e prestando responsáveis
informaçõe
s sempre
que
necessário
Prestar
informaçõe
se
esclarecime
nto
referentes
ao
funcioname
nto
administrati
vo da
unidade
escolar e
aos
serviços
por ele
prestados,
sempre que
solicitado
pelo Poder
público em
geral

modo a garantir cronograma
a segurança de organizacional
via escolar,
da entidade
permitindo a
localização
rápida e
eficiente de
informações
referente a
mesma
Assinar
juntamente com
o (a) diretor (a)
os documentos
escolares dos
alunos, bem
como toda
documentação
da Secretaria
Manter
atualizado a
expedição da
freqüência e do
rendimento
escolar dos
alunos
Preparar e
expedir
histórico,
escolar,
certificados de
conclusão ou
diploma e guia
de
transferência.

12.9.2 Plano De Ação Para Nutricionista

OBJETIVO
S
 Obter
diagnóstic
o de cada
aluno
 Zelar pela
boa
prática
higiênicosanitária

METAS
Alcançar o
controle de
saúde e
peso das
crianças de
baixo e
sobrepeso

AÇÕES
 Verificar o
cumpriment
o dos
objetivos
específicos
 Palestras
semanais
com alunos
e

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES
Dá-se
diariamente,
supervisionando
a aplicação do
cardápio

RESPONSÁV
EIS
Nutricionista e
profissionais
da cozinha

CRONOGRA
MA
Janeiro a
dezembro.

Observando a
mudança de
hábitos
56

 Supervisio
nar as
atividades
de
produção
da
alimentaç
ão
 Acompan
har a
implantaç
ão do
cardápio

Despertar o
educadores
prazer de
e
experimentar
alimentação
novos
saudável.
alimentos e  Pesagem
sabores
mensal de
alunos para
verificar
aulas e
baixas de
peso e
crescimento
proporcional
.

alimentares dos
alunos e seu
desenvolvimento
físico e
psicológico.

12.9.3 Plano De Ação Para Serviços Gerais
OBJETIVO
S
 Conserva
re
manter a
escola
limpa e
em bom
estado

METAS
Ter um
ambiente
prazeroso
para as
crianças e
usuários
em geral

AÇÕES
Limpar, lavar,
esterilizar,
utilizar de
todos os
artifícios
possíveis para
limpeza e
conservação
do ambiente

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES
Diariamente

RESPONSÁV
EIS
Profissionais e
auxiliares da
área

CRONOGRA
MA
Durante todo
o ano

12.9.4 Plano De Ação Para Cozinheira
OBJETIVO
S
Cumprir o
cardápio
indicado
pela
nutricionist
a
Fazer valer
as regras
de higiene
na
manipulaçã
o dos
alimentos e
do
ambiente

METAS

AÇÕES

Que as
crianças
tenham boa
alimentação
e prazer ao
desfrutar das
refeições
saudáveis
Disponibilizar
alimentos e
ambientes
higienizados
e livres de
fungos e
bactérias.

Analisar o
cardápio e
providenciar
os alimentos
indicados
para sua
execução
Promover a
limpeza dos
alimentos
antes de
manipulá-los
e após.
Organizar
limpeza de

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES
Feita diariamente
com a
supervisão da
nutricionista e da
Direção Escolar

RESPONSÁV
EIS
Nutricionista,
cozinheiras e
auxiliares

CRONOGRAM
A
Fevereiro a
Dezembro
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Disponibiliz
ar as
refeições
nos
horários
específicos

Cumprir os
horários das
refeições

ambiente e
utensílios
diariamente
Servir as
refeições
diariamente
nos horários
prédeterminado
s.

12.9.5 Plano De Ação Para Porteiro
OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

Abrir e fechar a
Instituição nos
horários prédeterminados
Receber
os
alunos
monitorar
a
apresentação
da carteira de
identificação
bem como o
uso
de
uniforme
Realizar
a
chamada dos
alunos
no
horário
de
saída
observando
minuciosament
e
a
apresentação
da carteira de
identificação
por pais ou
responsáveis.

Proporcion
ar
ambiente
tranqüilo
na entrada
e
saída
dos alunos
Disponibili
zar
ambiente
seguro
para que
as crianças
usufruam
Exigir por
parte dos
pais
ou
responsáv
eis
o
cumprimen
to
dos
horários de
entrada e
saída dos
alunos

Iniciar
atendimento
diário
aos
alunos
com
segurança
Cumprir
os
horários
de
abrir e fechar a
instituição
Exigir
apresentação
de
identificação
na entrada e
saída
dos
alunos.
Monitorar
entrada
e
saída
das
demais
pessoas nas
dependências
da Instituição

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

RESPONSÁV
EIS
decorrer Porteiro

No
do
desenvolvime
nto das ações
pela direção
geral
da
AFMA

CRONOGRAM
A
Durante todo
ano

12 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

A avaliação do Projeto Político Pedagógico de acordo com a filosofia da AFMA ocorrerá de
maneira sistemática com os seguintes meios:


Conselho de classe;



Avaliação Institucional uma vez ao ano;
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Reuniões de Pais;



Questionários de avaliação;

Serão feitas reflexão e discussões dos objetivos e trabalho desenvolvido para que assim possamos
reorganizar o trabalho pedagógico para propiciar e garantir o desenvolvimento dos alunos.

13 PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS E INTERDISCIPLINARES DA ESCOLA
PROJETO

Adaptação
escolar

Alimentaçã
o
saudável

OBJETIVOS

Favorecer um
ambiente rico em
estímulos, onde a
criança poderá
conhecer, viver
novas experiências,
expressando seus
pensamentos,
sentimentos e
emoções livremente.

PRINCIPAIS
AÇÕES

PROFESSOR
RESPONSÁVE
L
Todos

Oportunizar a
criança, a
vivência de
situações que a
favorecem o
desenvolvimento
da integração,
participação,
solidariedade,
criatividade e
convivência, por
meio das
cantigas de
roda, histórias,
pinturas,
dobraduras,
vídeos,
fantoches,
lembrancinhas,
modelagem e
brinquedos
pedagógicos e
afetivos.
Promover a
Promover o
Todas
reeducação
consumo de
alimentar com o
frutas, legumes
consumo de
e verduras;
alimentos saudáveis, Prover
manter hábitos de
atividades que
higiene e a
valorizem e
consciência de sua
aproximem as
contribuição para a
crianças dos
promoção da saúde alimentos com
de uma forma
menor
atraente, lúdica e
aceitação;
educativa.
Investigar a
importância
nutritiva dos
alimentos e

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO
PROJETO
Observação e
registros

Será efetuada
durante todo o
decorrer do projeto
por meio de
observação e
registros feitos
pelas professoras,
pelas conversas e
questionamentos na
hora da rodinha de
conversa.
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Eu e Minha
Família

despertar o
apreço por eles;
Conhecer e
identificar os
diferentes tipos
de alimentos;
Entrar em
contato com
textos de
gêneros
distintos (lista de
frutas/receitas);
Observar as
cores e sentir
tanto os sabores
quanto a textura
dos alimentos;
Conscientizar os
alunos, por meio
da informação
do cardápio
diário, da
importância da
boa alimentação
sem
desperdícios;
Conhecer a
necessidade da
higienização dos
alimentos e das
mãos.
Proporcionar ao
Contação de
Todas
aluno a apropriação histórias;
de sua identidade,
Atividades com
conhecendo a
imagens
história e o
Atividades com
significado de seu
diversos objetos
nome. Desenvolver
sonoros;
a atenção para
Construção de
futura identificação
brincadeiras;
de partes do corpo
Brincadeiras e
humano e
cantigas que
construção de outros incluem
valores de vida.
diferentes
Diferenciar os vários formas de
tipos de família e os contagem.
membros que a
Desenvolver
compõe. Adquirir
sistematicament
noções de higiene e e brincadeiras
reconhecer a
em grupos,
importância e a
integrando as
necessidade de se
crianças através
ter uma boa higiene

A avaliação será
contínua ao longo
do processo,
levando-se em
consideração, as
atividades
desenvolvidas, a
interação dos
pequenos com as
mesmas e com o
grupo e o
desenvolvimento
destes quanto aos
objetivos propostos.
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corporal, bucal e
mental. Desenvolver
o hábito de cuidar de
si mesmo, valorizar
seu corpo, sua
saúde e sua vida.
Desenvolver o hábito
de cuidar de si
mesmo, valorizar
seu corpo, sua
saúde, sua vida, seu
meio social e
ambiental,
estabelecer uma
relação com a
sociedade. Conhece
r diversas estruturas
familiares no mundo.
Possibilitar que a
criança construa a
sua identidade e
autonomia, por meio
das brincadeiras,
das interações
socioculturais e da
vivência de
diferentes situações.
Desenvolver a
independência, a
autoconfiança e a
autoestima
participando das
atividades
propostas,
brincadeiras e da
organização da
rotina diária.
Respeitand Educar as crianças
oe
para o respeito às
Convivendo diferenças;
com as
Estimular a
diferenças. convivência de
crianças nas
brincadeiras em sala
de aula;
Incentivar o
comportamento
respeitoso
Conhecer algumas
manifestações
culturais,
demonstrando
atitudes de

de conversa em
rodinhas;
Atividades
individuais;
Trabalhar a
percepção do
corpo;
Trabalhar as
diferenças e
semelhanças
entre os demais
colegas,
buscando
construir o
conceito do eu e
do outro;
Produzir gráficos
de altura Fazer
um desenho de
corpo inteiro.

Roda de
conversa com
Histórias
Levar para as
salas de aula
bonecas e
bonecos de
diversas
representações
sociais ou
físicas para
incentivar as
crianças a
brincarem uns
com os outros;
Apresentar

Todas

Será feita ao longo
do processo e
realização das
atividades
propostas, que
servirão como
instrumentos para
nortear o professor
no saber se seus
alunos aprenderam
a conviver
respeitando as
diferenças.
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interesse, respeito e
participação frente a
elas, valorizando a
diversidade;
Promover a
socialização das
crianças por meio de
sua participação e
inserção nas mais
diversificadas
práticas sociais, sem
discriminação de
espécie alguma;

filmes que
tratam de
personagens
considerados
diversos;

Higiene

Promover e
consolidar hábitos
de higiene;
Criar condições para
o aluno adquirir bons
hábitos de
higiene;
Discutir as formas de
higiene das mãos,
corporal, bucal, etc.;
Estimular para a
prática correta de
lavar as mãos, tomar
banho, cortar as
unha e cabelos;
Adotar hábitos de
autocuidado,
respeitando as
possibilidades e
limites do próprio
corpo.

Roda de
conversa;
Explorar
dramatizações;
Explorar
músicas;
Consolidar o
conceito de
hábitos de
higiene;
Atividades
lúdicas;
Atividades
individuais;
Palestras com
as famílias.

Grafismo

Analisar as possíveis
interações entre os
processos de
desenho e de
escrita, tendo por
foco as estratégias
de representação
construídas pelas
crianças. Além disso
as crianças
expressam
sentimentos e
tomam um contato
com o universo
amplo de muitas
possibilidades e
experiências

A cada mês será Maternal II e
fornecido uma
Períodos
folha para a
criança
expressar no
papel seu
desenvolvimento
.
Os trabalhos
deverão ser
guardados para
formar um
álbum em forma
de sanfona,
apresentando
aos pais nas

Todas

A avaliação será
processual e
contínua, realizada
através de
observação,
relatórios e portfólio
durante o
desenvolvimento do
projeto. Observand
o as atitudes de
higiene, que são de
suma importância,
para que através
desse projeto, os
nossos alunos
sejam beneficiados,
orientados e
alertados da
necessidade do
cuidado do corpo
como um todo.
Será feita através
de observação
sistemática e direta
da criança, agindo
como mediadora de
suas conquistas
considerando a
diversidade de
interesses e
possibilidades de
exploração do
mundo pela criança
e através de
registro.
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desenvolvendo os
sentidos e
exercitando suas
habilidades motoras.

reuniões
bimestrais.

Água

Incentivar o uso
correto da água;
Desenvolver a
capacidade de
Conhecer os
fenômenos da
natureza referentes
à água (rios, chuvas,
etc.).
Conscientizar- se do
papel do homem na
preservação dos
rios, lagos e mares.
Reconhecer a
importância da água
para o nosso corpo;

Sondagem;
Apresentação
de histórias,
Trabalhar
músicas sobre a
temática;
Dramatizações,
Cartaz de
combinados;
Filmes.
Poesias;
Confecção de
livrinhos;
Desenhos livres
sobre o tema
abordado;
Confecção de
cartazes sobre a
necessidade de
se economizar
água;
Dobraduras;
Músicas;
Vídeos;

Todas

A avaliação será
processual e
contínua, realizada
através de
observação,
relatórios e portfólio
durante o
desenvolvimento do
projeto.

Gentileza:
Ser gentil é
Legal

Melhorar o
comportamento dos
alunos em sala e em
sociedade, através
da reflexão sobre a
importância dos
bons hábitos.
Leitura de livros que
falem sobre a
amizade, respeito ao
próximo e demais
hábitos que geram
gentileza;

Pesquisa em
Todos
jornais e revistas
das palavras do
mesmo
contexto;
Construção de
acrósticos;
Atividades com
músicas
Apresentar as
palavras
mágicas aos
alunos e colar

Avaliação:
A avaliação se
dará de forma
contínua e
permanente, sendo
realizada
diariamente através
de observações
individuais,
acompanhando sua
participação,
criatividade,
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Promover um
“Correio da
Amizade” com a
participação da
família;
Adquirir hábitos e
regras de boa
convivência, utilizar
palavras mágicas no
dia-a-dia, tornando
assim um ambiente
de convívio
agradável em todos
os termos,
respeitando a todos;
Desenvolver
competências
sociais;
Mostrar como serem
amigos;
Exercitar a
identificação,
sensibilidade e fala
pública sobre
diferentes
sentimentos;
Destacar como lidar
com as quatro
emoções básicas:
medo, alegria,
tristeza e ira;
Ajudar a
expressarem
sentimentos que
lhes desagradam;
Incentivar o respeito
aos colegas;
Incentivar o uso das
palavras mágicas
(obrigado, por favor,
com licença e
desculpas);
Desenvolver a
capacidade
concentração;
Incentivar trabalho
em grupo
(cooperação);
Incentivar o gosto
pela leitura;
Incentivar o
interesse pela
música;

as palavras
mágicas na sala;
Confeccionar
rostinho da
expressão:
medo, alegria,
raiva, tristeza;
Promover um
“Correio da
Amizade”.
Gincana da
Solidariedade.
Conversas e
diálogos
Hora do conto
Confecção de
cartazes
Desenho,
pintura e
colagem
Leitura de
imagens
Atividades ao ar
livre e na sala
Rodinha da
novidade
Jogos diversos.
Tentativa de
escrita de
palavras;
Rodas de
conversa
enfocando a
irmandade dos
homens, que
todos somos
iguais, aproveite
para falar sobre
os tons de pele
e das
características
físicas e da
diversidade
cultural;
Contagem de
número de letras
e palavras;
Ilustração de
Histórias
(através de
pintura com
guache e
outros);

autonomia,
desenvolvimento
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Uma
viagem no
pais da
Leitura

Desenvolver a
atenção visual;
Identificar as
palavras mágicas
em diferentes
situações;
Adquirir bons hábitos
durante as refeições;
Estimular a hora de
guardar os
brinquedos;
Sentar corretamente
na cadeira e no
tapete;
Entrar e sair da sala
em ordem;
Compartilhar
brinquedos e
objetos;
Levantar o dedo
antes de falar;
Ouvir e respeitar as
professoras e os
colegas;
Proporcionar a hora
do conto;
Estimular o gosto
pela leitura e
também despertar o
prazer de
compartilhar com os
colegas, numa
posterior atividade
de roda, o momento
gostoso que
vivenciou durante a
leitura;
Aproximar o aluno
de literaturas
diversas;
Provocar a
curiosidade, o gosto
e o hábito pela
leitura;
Confrontar realidade
e fantasia
Desenvolver o senso
crítico e a
criatividade e
oferecer um espaço
lúdico com
atividades lúdicas,
promovendo a

Ilustrações de
histórias;
Confecção de
personagens de
histórias;
Realização de
atividades
envolvendo os
campos de
experiências;
Confeccionar
jogos partindo
das histórias
trabalhadas
como:
Jogo da
memória
Quebra –
cabeça
Dominó
Desenho
orientado
seguindo a
história
trabalhada (ou
preferida)

Todos

A avaliação do
projeto deverá ser
realizada durante
todo o processo e
realização das
atividades e com as
construções de
cada criança de
acordo com a faixa
etária, suas
percepções
artísticas e seu
desenvolvimento.
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Educação
não tem
Cor

oportunidade de
aprender brincando;
Desenvolver do
aluno a prática de
escutar atentamente
as histórias
contadas;
Fazer com que os
alunos observe e
manuseie os livros
sem danificá-los;
Desenvolver nos
alunos valores e
atitudes a partir das
histórias da literatura
infantil;
Contar histórias
enfatizando as
diferenças de
entonação
existentes a partir
dos personagens;

Dramatização
de histórias;
Criação de uma
história
envolvendo os
personagens
clássicos da
literatura infantil;
Cantar e
coreografar
músicas infantis;
Encenação de
histórias infantis
com uso de
fantoches;
Produção de
cartazes e
murais a partir
das histórias
contadas em
sala de aula;
Exibição de
filmes
(histórias);
Apreciação
musical;
Reconto da
história;

Mostrar a
importância do
respeito à dignidade
e aos direitos de
toda criança,
consideradas nas
suas diferenças
individuais, sociais,
econômicas,
culturais, étnicas,
religiosas.
Contribuir para a
formação de
cidadãos sem
preconceitos em
relação à
diversidade étnicoracial; Estimular a
convivência de
crianças de
diferentes etnias nas

Observação do
Todos
mapa mundo
para localização
do Brasil, África,
e demais países
do mesmo
contexto;
Roda de
conversa
enfocando a
diferença entre o
dia 13 de maio e
o dia 20 de
novembro;
Rodas de
conversa
enfocando a
irmandade dos
homens, que
todos somos
iguais, aproveite

A avaliação do
projeto deverá ser
realizada durante
todo o processo e
realização das
atividades e com as
construções de
cada criança de
acordo com a faixa
etária, suas
percepções e seu
desenvolvimento
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brincadeiras e dentro
e fora da sala de
aula; Incentivar o
comportamento
respeitoso e sem
preconceito em
relação à
diversidade étnicoracial;
Conhecer as
manifestações
culturais,
demonstrando
atitudes de
interesse, respeito e
participação frente a
elas, valorizando a
diversidade;
Promover a
socialização das
crianças por meio de
sua participação e
inserção nas mais
diversificadas
práticas sociais, sem
discriminação de
espécie alguma;
Entender a diferença
de etnia como, cor
da pele, tipo de
cabelo,
características
físicas e suas
origens;

Transição

Criar um ambiente
de confiança com os
alunos, para que
possam expressar
suas emoções e
pensamentos sobre
a passagem do
segundo período
para o primeiro ano.
Identificar nos
alunos o
conhecimento sobre
a nova escola.
Levar a criança à
percepção e reflexão
de seus sentimentos

para falar sobre
os tons de pele
e das
características
físicas e da
diversidade
cultural;
Exploração de
sons afros:
tambor,
atabaque,
berimbau e
demais
instrumentos;
Ilustração de
Histórias
(através de
pintura com
guache e
outros);
Confecção de
fantoches com
perfil
afrodescendente
;
Construção de
retrato étnico da
turma: produção
de mural com
fotos ou
desenhos e
frases que
traduzem as
características
étnicas e
culturais das
crianças;
Roda de
2º Período
conversa;
Contação de
histórias;
Reflexão do
tema junto a
família;
Apresentar a
nova escola.

Será avaliado a
participação e o
envolvimento dos
alunos durante a
realização das
atividades proposta
por meio do projeto.
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em relação à creche
e primeiro ano.
Proporcionar à
criança uma reflexão
sobre as mudanças
da vida.

Plenarinha
da
Educação
Infantil

É promovido pela
Câmara Legislativa
do DF em parceria
com a Secretaria de
Educação que prevê
a escuta sensível do
aluno da educação
infantil, um projeto
que veio dar voz a
criança até então
desconsiderada
evidenciando a
criança como um
sujeito de direitos e
deveres e
conhecedor da
realidade de sua
cidade.

Com temas
anuais, no 1º
semestre (de
Abril a
Setembro)
sendo que, a
culminância dos
trabalhos ocorre
em plenárias
regionais
durante a
Semana Distrital
da Educação
Infantil no mês
de Agosto e
posteriormente
ocorre a etapa
distrital na
segunda
quinzena de
Setembro na
Câmara
Legislativa do
DF com uma
amostra visual
dos trabalhos
produzidos
pelos alunos.

Todos

Será avaliado a
participação da
Instituição e do
aluno diretamente
com o tema e se
este trabalho trouxe
uma transformação
na realidade dessa
comunidade.

Arte
na Despertar sua
ponta dos expressão artística,
dedos.
sua criatividade e
imaginação; Elevar
sua autoestima;
Estimula a
coordenação motora
e a psicomotricidade
fina de mãos e
dedos;

Confecção de
animais, flores,
objetos e outros
com as digitais
após cantar,
contar história,
pode ser
utilizada como
uma atividade
de relaxamento
ou reforçar
algum conteúdo;

Todos

Os alunos poderão
ser avaliados em
todos os momentos
das aulas, pois é
importante que
prestem atenção
em todas as
atividades
propostas, pois
cada uma delas
busca trabalhar
uma competência
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Motivar o seu
entendimento
espacial;
Aumentar suas
sensações tácteis e
facilitar o
conhecimento de
diferentes cores e
texturas;
Desenvolver a
curiosidade, a
relação com as
formas e o desenho,
acuidade visual e o
gosto artístico;
Utilizar-se das
impressões digitais
para expressar-se
artisticamente e
criativamente,
relendo histórias,
músicas ou temas
propostos;
JESAM
A Coordenação
KIDS Jogos Regional De
Escolares
Samambaia
da
promove anualmente
Educação
jogos escolares para
Infantil de
alunos com o
Samambaia objetivo de promover
a socialização,
cooperação e a
valorização do
aluno, bem como
acender a chama da
coletividade e
minimizar a
competição.
Circuito de A Secretaria de
Ciências
Estado de Educação
das Escolas por meio da
Públicas do Subsecretaria de
DF
Educação BásicaSUBEB e
Coordenações de
Ensino e demais
Subsecretarias,
promove esse
Circuito que
socializa as
vivências
interdisciplinares e
inovadoras

Desenhos,
dobraduras e
colagens, mas
sempre
utilizando as
digitais;
O projeto será
realizado no
caderno de
desenho durante
todo o ano de
forma
interdisciplinar a
outros projetos;

diferente. A
interpretação de
texto, (a história)
poderá ser avaliada
por meio da
atividade prática de
Artes.

Aguarda
regulamento de
participação.

Alunos de 4 e 5
anos

Capacitar para a
socialização,
cooperação,
valorização do
coletivo e da
infância.

Será realizado
durante o 1º
semestre letivo
e realizado a
exposição
regional no mês
de Agosto com
Visitação de
estandes e
exposição de
trabalhos e
experimentos.

Todos

Será avaliado a
participação da
Instituição e do
aluno diretamente
com o tema e se
este trabalho trouxe
uma transformação
na realidade dessa
comunidade, além
de criatividade e
originaridade.

69

valorizando o
trabalho pedagógico
no sentido de
difundir a cultura
científica nas
unidades escolares
e fortalecer o
processo de ensinoaprendizagem, a
criatividade, a
pesquisa, a
investigação e o
raciocínio lógico.
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Samambaia DF, Agosto de 2021

______________________________________
RODRIGO DOS SANTOS SIMÕES
Presidente da A

_____________________________________
LUCIANE MOURA
Diretora Pedagógica
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15. ANEXO I - MATRIZ CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Instituição Educacional: AFMA
Etapa: Educação Infantil
Turno: Diurno
Jornada: Integral
Módulo: 40 semanas - 200 dias letivos
DIREITO DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

BEBÊS

CAMPO DE EXPERIÊNCIA

(0 a 1a
e 6m)

*
O eu, o outro e o nós
Conviver
Corpo, gestos e
Brincar
movimentos Traços,
Participar
sons, cores e formas
Explorar
Escuta, fala, pensamento
Expressar
e imaginação
ConhecerEspaços, tempos,
se
quantidades, relações e
transformações
CARGA HORÁRIA SEMANAL (horas)
CARGA HORÁRIA ANUAL (horas)
OBSERVAÇÕES:
1. Horário de funcionamento: 07h as 17h

CRECHE
CRIANÇAS BEM
PEQUENAS
(1a e 7m a 3a e
11m)

PRÉ-ESCOLA
CRIANÇAS PEQUENAS
(4a a 5a e 11m)

Maternal I

Pré- Escola I

Maternal II

Pré-Escola II
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