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1.APRESENTAÇÃO
A elaboração do Projeto Politico Pedagógico foi realizado através de rodas de conversa e
estudos com todos os segmentos: professores, monitores, nutricionista, auxiliares de
serviços gerais, auxiliares de cozinha, porteiro, e a equipe gestora, bem como a
comunidade escolar, com o objetivo de saber a real necessidade e desenvolvimento das
crianças. Com projetos a serem desenvolvidos no decorrer do ano letivo. A busca por
uma excelência no fazer diário, concretizou a elaboração e a vivência do Projeto Politico
Pedagógico desta Instituição de Ensino, refletindo o pensamento e a identidade de todos
os membros da comunidade escolar.
Os objetivos e metas é o que permite acompanhar o educando em seu
desenvolvimento considerando suas particularidades e ao mesmo tempo oferecendo
suporte afetivo e educativo.
São resultados de reflexões coletivas com a comunidade escolar, com vista a uma
educação que possibilite aos alunos a vivência da cidadania plena, do respeito às
diversidades e a garantia de inserção no contexto sócio cultural e econômico dos pais.
Freire (1967: 26) já indicava esta possibilidade ao afirmar que:
“A educação visa a conscientizar os oprimidos, capacitando-os
a

refletir

criticamente

sobre

o

seu

destino,

suas

responsabilidades e seu papel no processo de vencer o atraso
do país, miséria e as injustiças sociais.”
Cada escola possui uma identidade própria, que se constitui sob a influência da
realidade local e das diretrizes gerais de educação. A construção coletiva do Projeto
Politico Pedagógico é uma possibilidade de reconhecimento dessa identidade, de reflexão
e mudanças na prática pedagógica.
Por isso a elaboração do Projeto Politico Pedagógico se justifica, pois é essencial
que a escola construa com autonomia o documento que concebe, executa e avalia com
plenitude as relações internas e externas, suas condições, suas características,
necessidades e aspirações, seu perfil e o respeito à identidade institucional com foco

sempre voltado à sua identidade e relação com a comunidade com vistas à transformação
social.
Nossos profissionais, experientes e com formação adequada, são preparados para
tornar possível a materialização desta proposta ora apresentada, respeitando cada aluno
como indivíduo singular em um espaço/tempo de vivência coletiva, visto que a
escolarização requer a conciliação destas duas situações que, à primeira vista, parece
impossível: harmonizar o atendimento das idiossincrasias em um ambiente comum na
perspectiva da formação integral em uma jornada de tempo integral, respeitando as
necessidades infantis e das famílias.
O Projeto Político Pedagógico em questão, é um documento que facilita e organiza
as atividades da escola, sendo mediador de decisões coletivas que encaminham ações
para o futuro com base na realidade atual e sua história. busca cotidianamente,
materializar a missão, os objetivos e as concepções apresentadas ao longo da proposta a
fim de alcançar nosso escopo maior: formar integralmente nossas crianças pequenas
colaborando, assim, para a construção de uma sociedade cada vez melhor.

2 . CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA

O Instituto Paz e Vida, com razão social em Latim Institutum Pax et Vitae, localizada na
EQNP 22/26 Área Especial “G”- Setor P. Sul-Ceilândia/DF, nasceu da visão social dos
professores que eram sócios da Escola Novo Caminhar.Utilizando-se da estrutura da
escolar, o trio se juntou a um grupo de pais e amigos da comunidade do setor P-sul e
criou o IPV com o objetivo de incentivar a geração de renda transformando materiais
reciclavéis em itens comercializáveis.
Ao mesmo tempo procurando promover a consciência ecologica, reduzindo o uso,
reciclando e reutilizando materiais.Posteriormente, para attender a demanda da mesma
comunidade por atenção à primeira infância, celebrou acordo com a Escola que encerrou
suas atividades, cedendo a estrutura ao IPV, que alterou seu objetivo para promover
atenção à criança e a Educação infantile com o objetivo de servir crianças carentes da
comunidade.

Desde a sua inauguração, a crèche atuou na Educação infantile. Em 15 de Outubro de
2012 foi firmado o convenio nº 01438/2012 com a Secretaria de Educação do Distrito
Federal –SEEDF, com a finalidade de atendimento para 250 crianças de Bercário II até
Pré II,dando inicio ao credenciamento da crèche com a SEEDF.
A crèche hoje está credenciada pelo processo nº 0084-000040/2012. O Instituto Paz e
Vida segue um Plano de trabalho, documento no qual descreve todas as ações que serão
realizadas na instituição no decorrer do ano. Temos também o documento Orientações
Pedagógicas para as instituições conveniadas que ofertam Educação Infantil (OPs), que
tem como objetivo apresentar as diretrizes e orientações técnico-pedagógicas para a
formalização de Termo de Colaboração, visando à oferta de Educação Infantil.
Durante 8 anos o Instituto Paz e Vida atendeu 10 turmas: 2 Berçários II; 2 Maternal I; 2
Maternal II; 3 turmas de Pré I e 1 turma de Pré II.Totalizando o atendimento de 250
crianças. A partir de 2020, com a mudança do Plano de Trabalho, passamos a
atendender 6 turmas: 2 de Maternal I e 4de Maternal II, totalizando o atendimento de 150
crianças que funciona em tempo integral de segunda a sexta –feira de 7h00 ás 17h00,
recebendo cinco refeições diárias, higienização e banho.
A creche também é inclusiva, pois baseado em artigos e na prática, este é um
desafio e deve ser experimentado passo a passo, pois atualmente nosso objetivo é
conviver com a diferença e educar cidadãos solidários, inserindo-os em todos os meios.
2.1 Caracterização Física

O Instituto Paz e Vida conta com a seguinte estrutura administrativa, pedagógica e física:
• Pessoal docente: Diretor pedagógico, Coordenadora Pedagógica, Secretária
Escolar, Professores/as, Monitoras e Coordenador administrativo da Instituição.
• Serviço especializado e de apoio: Contador; Porteiro; Auxiliar de limpeza;
Nutricionista;
• Instalações físicas: 01 Hall de entrada; 01 sala de Direção pedagógica juntamente
com a sala de Secretaria Escolar; 01 sala de professores; 01 sala de coordenação ;
01 refeitório; 02 banheiros para funcionários, 01 banheiro adaptado às pessoas
com necessidades especiais; 06 Salas adequadas para o desenvolvimento das
atividades; 06 banheiros adaptados ao porte das crianças; 02 parque infantis em
área coberta um com grama sintetica o outro com emborrado; 01pátio coberto; 01

depósito para materiais didático-pedagógicos; 01 área de service;01 Deposito de
material de limpeza; 01 Deposito de materiais de higiene pessoal; 01 cozinha
industrial ; 01 Dispensa de alimentos não perecíveis ; 01 almoxarifado ; 01
lavanderia ; 01 brinquedoteca ; 01 sala de TV/ vídeo ;

3.DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

O Instituto Paz e Vida atende um total de 150 crianças em período integral. Funciona
ininterrompidamente das 07h às 17h de segunda a sexta feira, seguindo o calendário
escolar da Secretaria de Educação, com seu fechamento nos períodos de recesso e
férias escolares. A comunidade onde a creche está inserida é composta por algumas
pessoas de baixa renda e escolaridade e a pouca atividade financeira. Algumas famílias
são desestruturadas tanto no ponto de vista emocional e até mesmo no ambiente físico.
Diante disso este estabelecimento propõe-se a ofertar educação de qualidade com vistas
à formação das crianças nos quatro eixos para a Educação Infantil, preconizados pelo
Currículo em Movimento, o saber, Educar, Brincar, Cuidar e Interagir. A região
administrativa a qual o Instituto Paz e Vida se encontra é a de Ceilândia, região essa que
ainda apresenta algumas dificuldades sócio-econômicas e de infraestrutura. Existem
famílias em situação de vulnerabilidade e muitas delas somente as mães trabalham para
o sustento da família. De modo geral a comunidade se relaciona bem com a instituição
sendo bastante participativa.
As crianças serão enturmadas de acordo com a idade:
FAIXA ETÁRIA

N° DE
CRIANÇAS

N° DE
TURMAS

N° DE
PROFESSOR
P/TURMA

N° DE
MONITOR
P/TURMA

MATERNAL
I

2 anos completos ou a
completar até 31 de março
do ano da matricula.

50

02

01

02

MATERNAL
II

3 anos completos ou a
completar até 31 de março
do ano da matrícula.

100

04

01

02

TOTAL

150

06

06

12

3.1 Características sociais, econômicas e culturais da comunidade.

Com o objetivo de conhecer o perfil socioeconômico-cultural da comunidade na qual a
escola está inserida e avaliar as motivações e necessidades foi aplicado um questionário
junto a anamnese escolar a todas as famílias, as quais têm filhos que estudam no
Instituto Paz e Vida. Realizamos uma pesquisa on-line com 150 pais através de link no
google enviados via grupo de whatssapp para os responsáveis dos alunos.
Os dados referentes à pesquisa após a tabulação chegou-se aos seguintes dados: 36,9%
das famílias moram em casa própria e 38,5% em casa alugada e 24,6% moram em casas
doadas ou cedidas.
Quanto ao nível de escolaridade 7,7% possui o Ensino fundamental completo, 52,3% o
ensino médio completo, 21,5% comcluiram o ensino superior e 1,5% outros.
De acordo com a pesquisa 38,5% das famílias sobrevivem com apenas 01(um) salário
mínimo, 23,1% mais de 01(um) salário mínimo, 29,2% não apresentam renda e 1,5% do
restante apresentam outro tipo de renda.
Em relação aos Programas Sociais do Governo 38,5% afirmam que recebem algum
recurso do Governo e apenas 61,5% não recebem nehum recurso.
60% das familias moram proximo a escola e 40% informaram que não moram próximo.
O meio de transporte mais utilizado pelos pais para locomoverem as crianças até a
creche: 4,6% de bicicleta, 27,7% vão de carro, 3,1% de transporte escolar, 1,5% de
ônibus, e 58,5% não utilizam transporte, vão andando.
É através desses dados que observamos e buscamos conhecer mais sobre a comunidade
local, dentro de alguns aspectos e assim possamos fazer um trabalho de qualidade capaz
de atingir metas ao qual a escola propõe juntamente com os demais segmentos de
educação.
O Instituto Paz e Vida atende um total de 150 crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses de idade. O atendimento educativo ofertado às crianças do Primeiro Ciclo da
Educação Básica – Educação Infantil – em jornada de tempo integral de 10 horas
ininterruptas, proporcionando-lhes condições para sua aprendizagem e desenvolvimento
em uma perspectiva de formação integral. Compreendendo o período das 7h às 17h , de

segunda à sexta-feira, seguindo o calendário escolar

das instituições parceiras da

Secretaria de Educação, fechando no período recesso escolar e de férias.
Sua clientela é oriunda em sua grande maioria do P. Sul, mas também atende suas
proximidades como Pôr do Sol e Ceilândia.
3.2 Recursos Humanos
Nosso quadro de funcionários é o seguinte:
CARGOS

QUANTIDADE

Diretor pedagógico

01

Coordenadora administrativa

01

Coordenadora pedagógica

01

Secretária escolar

01

Professoras

06

Monitoras

12

Auxiliar de serviços gerais

02

Cozinheira

01

Auxiliar de cozinha

02

Nutricionista

01

Porteiro

01

Menor aprendiz

02

3.3 Atribuições da Equipe Gestora e Pedagógica
A parceria entre a SEEDF e a OSC prevê a contratação de profissionais para desenvolver
atividades educacionais sistemáticas, pedagógicas e administrativas, conforme Plano de
Trabalho aprovado.

As contratações são realizadas em consonância a qualificação

exigida para a função e de acordo com as normas da Consolidação das Leis do Trabalho
– Decreto-Lei n°5.452 de 1943 e suas alterações. O quadro de profissionais esta
organizado de modo a assegurar o atendimento pedagógico e administrativo em tempo
integral de 10 horas, durante todo o período de vigência do Termo de Colaboração. Todos

os profissionais que atuam no Instituto Paz e Vida, além de exercer sua função específica,
tem a responsabilidade com a educação e o cuidado com as crianças.
3.3.1 A função de Diretor (a) Pedagógico(a):
Desenvolve suas atividades com carga horária de 40 horas semanais. Ter habilitação em
Administração Escolar e/ou Gestão Escolar/Educacional, obtido em nível de graduação ou
pós-graduação, devidamente comprovada, por meio de diploma ou certificado de curso
reconhecido, expedido por instituição de educação superior.
O diretor-líder, segundo o entendimento institucional, é aquela pessoa que deve ser
capaz de interpretar as suas necessidades e apresentar alternativas que permitam a
satisfação dessas necessidades e a realização das metas da instituição escolar. A
Direção é responsável por dirigir, coordenar e avaliar a ação educativa e administrativa,
estabelecer

as

diretrizes

que

norteiam

as

atividades

didático-pedagógicas

e

administrativas desenvolvidas e delegar competência, quando necessário, cumprir e fazer
cumprir as leis de ensino; representar oficialmente o Instituto Paz e Vida perante as
autoridades, assinar e expedir a documentação escolar, em conjunto com a secretaria
escolar e praticar os demais atos inerentes à sua função.
3.3.2 A função de Coordenador(a) Pedagógico(a) :
Desenvolver suas atividades com carga horária de 40 horas semanais. É necessário ser
Licenciado no Curso de Pedagogia ou Curso Normal Superior. Participar da elaboração,
da implementação, do acompanhamento e da avaliação da Proposta Pedagógica da
Instituição; Orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, de
execução, de implementação e de avaliação da Proposta Pedagógica da Instituição;
Articular ações pedagógicas entre professores, equipes de Direção e da Coordenação
Regional de Ensino, assegurando o fluxo de informações; Estimular, orientar e
acompanhar o trabalho docente na implementação das Orientações Pedagógica e
Curriculares da SEEDF; Acompanhar as atividades pedagógicas das professoras durante
a docência e promover momentos de formação durante a coordenação pedagógica;
Acompanhar e orientar as atividades das monitoras e promover momentos de formação;
Divulgar, estimular e propiciar o uso de tecnologias de comunicação e informação, no
âmbito da instituição; Orientar os profissionais, em especial os recém-contratados, quanto
ao desenvolvimento da Proposta Pedagógica e Regimento da Instituição, á adoção e
implementação das Orientações Pedagógicas e Curriculares, ao preenchimento do Diário
de Classe e dos Instrumentos de Avaliação, entre outros; Divulgar, participar e incentivar

dos professores em todas as ações pedagógicas, promovidas pela instituição educacional
e pela SEDF, em especial pela Subsecretaria de Educação Básica, Coordenação de
Educação Infantil e Coordenação Regional de ensino; Propor e preparar espaços/tempos
de reflexão, elaboração e preenchimento de instrumentos e procedimentos avaliativos da
equipe; Auxiliar os demais profissionais nos serviços correlatos a sua função, sempre que
se fizer necessário;
Serviço de Coordenação Pedagógica, exercido por profissionais qualificados para a
função, responsável em dinamizar o processo promovendo a melhoria qualitativa do
ensino no seu âmbito de atuação. Visando à unidade e a qualidade do processo de
ensino e de aprendizagem.
3.3.3 São atribuições do Secretário (a) Escolar:
Ter habilitação em técnico de secretariado escolar e autorizado pelo Órgão competente
para o exercício da função. Cabe ao Secretário escolar: Planejar e executar atividades de
escrituração escolar, de arquivo, de experiente e de atendimento a toda comunidade
escolar em assuntos relativos à sua área de atuação; Assistir a direção em serviços
técnico-administrativos, especialmente, referente à vida escolar das crianças nas
instituições escolares; Planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da
secretaria escolar; Organizar e manter atualizados a escrituração escolar, o arquivo, as
normas, as diretrizes, a legislação e demais documentos relativos à organização e
funcionamento escolar; Instruir processos sobre assuntos pertinentes à secretaria escolar;
Atender aos pedidos de informação sobre processos relativos à secretaria escolar e
demais documentos, respeitando o sigilo profissional; Manter cadastro atualizado das
crianças e de responsáveis, à disposição dos técnicos da SEDF para verificação, sempre
que solicitado, bem como o mapa de atendimento de frequência discriminando nome
completo, data de nascimento, data de ingresso, e, se for o caso, data de desligamento e
demais documentos sugeridos pela SEEDF; Coordenar a renovação de matrículas e
efetuar matrículas novas, observando os critérios estabelecidos na Estratégia de
matrícula; Compor turmas, de acordo com os critérios estabelecidos nas Estratégias de
Matrículas; Assinar documentos da secretaria escolar, de acordo com a legislação
vigente; Incinerar documentos escolares, de acordo com a legislação vigente; Manter
atualizadas as informações para emissão da documentação escolar;
Prestar atualmente, as informações relativas ao Censo Escolar e as Solicitadas pela
SEDF; Orientar o preenchimento dos diários de classe; Acompanhar o cumprimento das

horas letivas anuais; Executar outras atividades compatíveis com função sempre que se
fizer necessário.
3.3.4 São atribuições do (a) Professor (a):
Ter concluído o Curso de Pedagogia ou Normal Superior ou cursando Pedagogia
no último Semestre. O docente e constituído por professores legalmente habilitados ou
qualificados, são contratados na obediência das leis de ensino aplicáveis, combinadas
com o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho e das Normas do Regimento
Escolar.
Desenvolver as atividades docentes, diretamente com a turma que lhe for atribuída
de 5 horas. A coordenação deverá ser realizada diariamente em horário antes da aula e
após a aula conforme convenções colegiadas, oportunizando a participação em cursos de
formação propostos pela instituição, ou oferecidos pela SEEDF e, adotar a
dissociabilidade do educar e cuidar nas atividades desenvolvidas na instituição; Planejar
individual ou coletivamente, todo o trabalho pedagógico a ser desenvolvido; Participar da
elaboração e implementação da proposta pedagógica e dos processos de avaliação da
instituição; Propiciar às crianças a formação necessária ao seu desenvolvimento e
aprendizagem; desenvolver a imaginação, curiosidade, criatividade e a expressão das
crianças em suas múltiplas linguagens: gestual, corporal, verbal, musical, escrita, virtual,
matemática, digital. Estar presente em todas as atividades programadas para a turma.
Participar de reuniões pedagógicas, no âmbito da instituição e da SEDF, e demais
reuniões de interesse da comunidade escolar; tratar igualmente a todos, crianças, famílias
e profissionais, considerando a diversidade, sem reprodução dos estereótipos de gênero,
etnia, credo religioso, convicção política e/ou filosofia e condições físicas e intelectuais;
Preencher o registro da vida escolar da criança, em documentos propostos pela SEDF
(RDIA), e também aqueles peculiares á instituição, cumprir os prazos fixados pela direção
da instituição; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, á
avaliação e ao desenvolvimento profissional; estar presente em todas as atividades
programadas para a turma, Participar dos momentos de higienização das crianças;
Acompanhar, orientar e apoiar as crianças no horário das refeições; Colaborar com
coordenação, direção e outros profissionais do estabelecimento, fornecendo informações
que possam auxiliá-los em seus trabalhos com as crianças. Executar outras atividades
compatíveis com sua função, sempre que se fizer necessário.

3.3.5 São atribuições do(a) Monitor(a):
Ter formação mínima de ensino médio. Cabe ao monitor (a):
Reconhecer e adotar a dissociabilidade do educar e cuidar nas atividades desenvolvidas
na instituição; Acompanhar as orientações e executar as atividades propostas pela
direção, pela coordenação e pelo (a) professor (a); Conhecer e acompanhar sob
orientação do professor (a), o planejamento pedagógico; Participar de curso de formação
proposta pela instituição, ou oferecidos pela SEDF; Auxiliar o professor (a) em todas as
atividades em sala de aula; Fornecer ao professor informações baseadas em suas
observações sobre o desempenho das crianças em atividades sob sua supervisão e fazer
registros no livro de ocorrência. Participar das reuniões organizadas pela instituição;
Organizar a mochila/sacola das crianças, acondicionando as roupas usadas em sacos
plásticos. Quando necessário, enxaguar a peça para retirada de fezes, vômitos ou outros;
Acompanhar, orientar e apoiar as crianças nos horários das refeições; Realizar os
procedimentos necessários á higiene das crianças, tais como: uso do sanitário,
escovação dos dentes, banho e troca de fraldas, colocação de peças de vestuário e
calçados, asseio capilar, entre outros, ajudando-se a se tornarem independentes;
Acompanhar e supervisionar as crianças no parque, no pátio, em atividades de
psicomotricidade e em eventuais passeios; Propiciar atividades lúdicas para as crianças
que acordam no horário de repouso, tais como: contar histórias, distribuir massinha de
modelar ou brinquedos, entre outras; Executar demais serviços correlatos á sua função.

3.3.6 São atribuições do(a) Nutricionista:
O Nutricionista é um profissional legalmente habilitado ou ter graduação em
Nutrição e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Nutrição da sua
respectiva jurisdição. Cabe ao Nutricionista:
Planejar organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e
nutrição; Elaborar e assinar cardápios balanceados e variados, com periodicidade
semanal, de acordo com as necessidades alimentares das crianças, incluindo alimentos
de origem animal, vegetal e mineral, balanceando-se na observação da aceitação dos
alimentos; Calcular os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela com base
em recomendações nutricionais, avaliando nutricional e necessidades nutricionais
específicas; Avaliar cardápios, adequando-os às faixas etárias e perfil epidemiológico da
população atendida, respeitando suas deficiências e necessidades nutricionais,

comportamento, peculiaridades, hábitos alimentares, nível socioeconômico e outros
aspectos relevantes; Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção compra
armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade dos
produtos, observadas as boas práticas de higiênicas e sanitárias; Identificar crianças
portadoras de patologias e deficiências associadas a nutrição, para o atendimento
nutricional adequado; Planejar e supervisionar a adequação de instalações físicas,
equipamentos e utensílios, de acordo com as inovações tecnológicas; Elaborar e
implantar o Manual de Boas Práticas, aos profissionais que cuidam da alimentação,
avaliando e atualizando os procedimentos operacionais sempre que necessário;
Desenvolver projetos de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar,
promovendo a consciência social, ecológica e ambiental; Colaborar e/ou participar das
ações relativas ao diagnóstico e monitoramento nutricional da escola. Atender a
necessidade de nutrientes como vitamina e minerais, e suprir insuficiência indispensável
nesta fase da vida infantil.

4. RECURSOS MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS
Os materiais compreendem objetos, livros e impressos de modo geral, brinquedos, jogos,
papéis, tecidos, fantasias, tapetes, almofadas, massas de modelar, tintas, madeiras,
gravetos, figuras, ferramentas, dentre outros. Esses podem ser recicláveis ou reutilizáveis,
industrializados, artesanais, de uso individual e/ou coletivo, sonoros, visuais, riscantes
e/ou manipuláveis, de diversos tamanhos, cores, pesos e texturas, com diferentes
propriedades. Vale destacar que as crianças produzem cultura e são produto dela, de
modo que a interpretação e releitura que fazem do mundo e das coisas que estão à sua
volta revertem-se em possibilidades de novos conhecimentos e aprendizagens.
Os ambientes da Educação Infantil têm como centro a criança e precisam ser organizados
em função de suas necessidades e interesses, inclusive com mobiliário adequado. É
interessante que os ambientes, seja dentro dos espaços da instituição de Educação
Infantil ou fora de seus muros, permitam explorações individuais, grupais, simultâneas,
livres e/ou dirigidas pelos profissionais da educação, não limitando a intencionalidade das
atividades propostas. É importante que as crianças vivenciem experiências diversificadas
em espaços que disponibilizem uma variedade de atividades, percebendo os formatos,

cores ,texturas, odores, dentre outros aspectos que podem ser sentidos e compartilhados
entre as crianças.
Quando a criança tem a oportunidade de participar de situações cotidianas que lidam com
duração, periodicidade e sequência, ela consegue antecipar fatos, fazer planos e elaborar
sua noção de tempo. Neste espaço, cabe uma breve consideração sobre as possíveis
denominações que um currículo pode comportar em relação à organização do trabalho
pedagógico: atividades, temas geradores, projetos, vivências, entre outras. O importante é
que essas estratégias sejam passíveis de atribuição de sentido por parte das crianças, e
não sirvam apenas para mantê-las ocupadas ou controladas, afastando-as das
experiências de vivenciar seu protagonismo infantil no processo educativo. Além disso, é
importante considerar as necessidades e interesses das próprias crianças, ou seja, o
tempo destinado às atividades precisa ser organizado a partir de suas manifestações, isso
em relação às brincadeiras, de seus momentos de descanso e de outras questões que
permeiam a organização do trabalho pedagógico no contexto da Educação Infantil.
É importante enfatizar que a rotina é apenas um dos elementos que compõem o
cotidiano. Geralmente, a rotina abrange recepção, roda de conversa, calendário, clima,
alimentação, higiene, atividades de pintura e desenho, descanso, brincadeira livre ou
dirigida, narração de histórias, entre outras ações. Ao planejar a rotina da turma, o
professor deve considerar os elementos: materiais, espaços e tempos, bem como os
sujeitos que estarão envolvidos nas atividades, pois tudo deve adequar-se à realidade das
crianças.

a) Com relação aos equipamentos e materiais didático-pedagógico
dispomos: Recursos Didáticos e Metodológicos:
• Computadores;
• Impressoras;
• Coleção de livros de atividades pedagógicas;
• Coleção de livros de histórias infantis;
• Brinquedos pedagógicos de madeira;
• Brinquedos pedagógicos de encaixe;
• Jogos pedagógicos;
• cd’s variados de músicas infantis;
• Televisão com vídeo;

• Brinquedos diversos:( bonecas,carrinhos,ferro de passar,geladeira..etc.)
• Aparelho de som;
• Aparelho de som portátil;
• Fantoches em tecido;
• Cd teca de histórias;
• Cd teca de datas comemorativas( carnaval,primavera,natal,folclore..etc.).

5.FUNÇÃO SOCIAL
A Creche tem como foco a formação de hábitos e atitudes, recreação e exploração do
ambiente através do CUIDAR e EDUCAR em sua inseparabilidade, o desenvolvimento da
linguagem, atividades diversas de estimulação e socialização. Suas ações são pautadas
na importância do brincar que é um componente de suma importância na formação do
cidadão.
Segundo Vygotsky (1984) define a brincadeira como criadora de uma “zona de
desenvolvimento proximal”, que seria o caminho que a criança percorrerá para
desenvolver funções que estão em processo de amadurecimento e serão consolidadas
em um nível de desenvolvimento real. Isso ocorre, já que no brinquedo, a criança age
como se fosse mais velha do que é realmente.
Nos encontros com o corpo docente, os debates promovidos pela Coordenadora sobre a
Educação Integral resultaram na concordância com a proposta da SEEDF de que essa
Educação deve compreender tempos, espaços e oportunidades educacionais.
Tendo em vista a necessidade de um aprofundamento teórico-prático do corpo docente,
bem como, da equipe pedagógica, apresentamos os principais elementos da Teoria
Histórico-Cultural, da Pedagogia Histórico-Crítica e os passos da respectiva Didática. A
Teoria Histórico-Cultural explica o aprendizado humano a partir de sua natureza social, a
Pedagogia Histórico-Crítica empenha-se em colocar a educação a serviço da
transformação das relações sociais e a Didática da Pedagogia Histórico-Crítica busca
traduzir para a sala de aula o processo dialético – prática-teoria-prática –de elaboração do
conhecimento científico. Desta forma, entendemos que a Teoria Histórico-Cultural e a
Pedagogia Histórico-Crítica constituem um método eficiente de leitura de mundo e de
análise da educação que se expressa numa Didática capaz de ser um instrumento

significativo de elaboração do conhecimento científico na perspectiva da transformação
social.
O objetivo principal do estudo deste material é possibilitar ao professor a compreensão do
seu papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem, à luz destas teorias, com
vistas à apropriação efetiva dos conhecimentos científicos e à formação humana de
nossos alunos.
Entre aprendizagem e desenvolvimento existem relações complexas. O aprendizado das
crianças começa muito antes de elas frequentarem a escola. O aprendizado e
desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança.
VIGOTSKI (1999), afirma ainda que “ o aprendizado humano pressupõe uma natureza
social específica, e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual
daquelas que a cercam”. Diante destes pressupostos, constata-se ainda que
Aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em
movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma,
seriam impossíveis acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto
necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções
psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas.
(VIGOTSKI, 1999b, p.103).

Tempos em que todas as atividades são educativas e curriculares, sejam esportivas, de
lazer, culturais, artísticas, de comunicação, de educação ambiental ou inclusão digital,
e/ou inclusão social. Conscientes de que essa compreensão de tempo escolar exige
níveis mais complexos e flexíveis de organização dos trabalhos pedagógicos
estabelecidos os horários, planejamentos, prazos e execução de tarefas na carga horária
curricular para propiciar vivências multidimensionais distribuídas de forma articulada e
integrada sempre buscando “que a criança goste da escola, queira estar na escola”.
Nesse ideal, fundamenta-se os eixos integradores Cuidar, Educar Brincar e Interagir desta
Proposta Pedagógico.
O Cuidar inclui todas as atividades ligadas ao cotidiano de qualquer criança: “alimentar,
lavar, trocar, proteger, consolar”, em resumo atitudes e procedimentos que tem como
objetivo atender às necessidades da criança no seu delicado e importante processo de
crescimento e desenvolvimento.

O Educar entrelaça todos os momentos do dia, remete a situações de cuidado,
brincadeiras, de diálogos entre crianças e adultos e crianças entre si. São as
aprendizagens orientadas de forma integrada. Quanto aos Espaços, a escola se torna
uma articuladora e organizadora de muitas outras oportunidades educacionais na
comunidade
O Brincar oferece condições para que a criança exerça sua criatividade de forma
diversificada. Enquanto brinca a criança amplia seu conhecimento ao criar situações
imaginárias reproduzindo simbolicamente as experiências vivenciadas em família e na
sociedade.
O Interagir se situa em uma educação cautelosa, a afetividade tem papel importante por
ser essencial ao ser humano, pois faz parte dos relacionamentos humanos. E esta
interação social que ocorre diariamente dentro da Instituição educacional permite ao aluno
manifestar sentimentos e emoções, e também desenvolver suas relações sócio afetivas.
A escola é o ambiente que recebe diferentes sujeitos (Origens diversas, histórias, crenças
e opiniões distintas) que trazem discursos que colaboram para efetivação e transformação
da prática pedagógica.

Na elaboração deste Projeto o diálogo com a comunidade é

importante para compreender a finalidade e se sentir participante da escola que também
lhe pertence. Quanto ao item oportunidades Educacionais, é importante garantir direitos e
oportunidades para todos. É preciso garantir a aprendizagem de todos.
Assim, ressaltamos os princípios da Educação Integral, tal como apresentados pela
SEEDF:
• Integralidade
• Transversalidade
• Diálogo escola-comunidade
• Territorialidade
• Trabalho em rede
Finalmente, o Currículo baseia-se na Pedagogia Histórico- crítica e na Psicologia
histórico-cultural porque não pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural
dos estudantes.
A função básica da escola é garantir a aprendizagem de conhecimentos, habilidades e
valores necessários à socialização do indivíduo. Estas aprendizagens devem constituir-se

em instrumentos para que o educando compreenda melhor a realidade que o cerca,
favorecendo sua participação em relações sociais cada vez mais amplas, possibilitando a
leitura e interpretação das mensagens e informações que hoje são amplamente
veiculadas, preparando-o para a inserção no mundo e para a intervenção crítica e
consciente na vida pública. Sem estas aprendizagens, dificilmente ele poderá exercer
seus direitos de cidadania.
Neste contexto, essa Instituição de ensino exerce a sua função social, à medida que,
envolve o educando em todo processo educativo, respeita suas diferenças e percebe-se
como espaço de desenvolvimento formal contribui para que a aprendizagem seja mais
tranquila.
5.1Princípios

Diante dos avanços sociais e tecnológicos a escola deve proporcionar a diversificação e
a apropriação dos conteúdos, visando o desenvolvimento de competências pelo
Educandos para que compreendam e atuem no mundo em que vivem, considerando as
questões sociais contemporâneas para que os mesmos possam exercer seus direitos e
deveres numa participação ativa na vida científica, cultural, social e política, ou seja, uma
educação para além da escola.
Nessa visão, nos ancoramos na pedagogia histórico-crítica e na psicologia históricocultural, através de um trabalho pedagógico apoiado na prática social e por meio da
mediação, da linguagem e da cultura. As aprendizagens ocorreram na interação do sujeito
com o meio e com os outros, buscando não somente explicações para as contradições
sociais.
Assim, a prática é desenvolvida em uma perspectiva da construção da Educação Integral,
que preconiza ações para o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, além
da necessidade de garantir direitos e oportunidades fundamentais para a população
infantil. O planejamento e organização das ações devem seguir os princípios da
integralidade

intersetorialização,

transversalidade,

diálogo

com

a

comunidade,

territorialidade e trabalho em rede. Estes princípios buscam o resgate da pessoa humana
favorecendo seu crescimento pleno e integral e reconhecendo a necessidade de atender
o educando com respeito às diferenças individuais e estilos e ritmo de aprendizagem.
Dentro de uma metodologia ativa e participativa, o aluno aplica o refletido desenvolvendo

uma postura que lhe possibilita utilizar a verdade conquistada na busca de soluções para
uma determinada situação com cooperatividade para resolvê-la.
5.2 Princípios Éticos
Referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do
respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e
singularidades. O trabalho educativo organiza-se e estrutura-se de modo a assegurar às
crianças a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades, a valorização de
suas produções, o apoio à conquista da autonomia na escolha de brincadeiras e de
atividades, de modo a viabilizar:
• ampliação das possibilidades de aprendizado e de compreensão de mundo e de si
próprio;
• construção de atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a autoestima e os
vínculos afetivos;
• combate aos preconceitos, discriminações negativas e bullying;
• conquista da independência, inclusive nos cuidados pessoais diários;
• aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais;
• aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida humana, a liberdade e a
integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as pessoas, a igualdade entre
homens e mulheres, assim como a solidariedade a grupos vulneráveis política e
economicamente;
• respeito à diversidade religiosa e cultural e combate a toda forma de racismo, machismo,
sexismo e homofobia;
• respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a preservação dos
recursos naturais;
• cuidado com os bens materiais e patrimônio histórico-cultural.

5.3 Princípios Políticos
Referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da criticidade e do respeito à
democracia. A criança, produtora e consumidora de cultura, é participante da vida social,
modifica e é modificada pelas interações que estabelece com o outro, com a cultura e
com o ambiente, por meio das múltiplas linguagens. Dessa forma, a instituição deve
proporcionar-lhe:

• formação participativa e crítica;
• contextos que lhe permitam expressar sentimentos, ideias, questionamentos;
• situações em que aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a opinião dos outros
sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um conflito;
• experiências bem sucedidas de aprendizagens e oportunidades para o alcance de
aquisições afetivas e cognitivas;
• ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se expressar, comunicar e
criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e trabalhar em grupo, de ter
iniciativa e buscar soluções para os problemas e conflitos que se apresentam às mais
diferentes idades
Articula projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos entre as políticas públicas de
diferentes campos, de forma a contribuir para a melhoria da qualidade da educação.
5.4 Princípios Estéticos
Referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da pluralidade
de manifestações artísticas e culturais. O envolvimento da criança com as manifestações
artísticas oportuniza-lhe o desenvolvimento da imaginação, de habilidades criativas, da
curiosidade e da capacidade de expressão nas múltiplas linguagens (gestual, corporal,
plástica, verbal, musical, escrita e midiática, entre outras), a partir de estímulos sensoriais
e pela leitura e releitura, criação e recriação, apropriando-se de muitos saberes. Para
isso, é necessário que haja:
• valorização do ato criador das crianças, garantindo-lhes a participação em
experiências diversificadas;
• organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que desafiem
o que já sabem sem ameaçar sua autoestima nem promover competitividade;
• possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em
nossa sociedade, selecionados pelo seu valor formativo em relação aos objetivos
definidos pelo projeto político-pedagógico em desenvolvimento;
• oportunidade de apreciação de suas próprias produções e a exposição a adultos
e outras crianças. Ressalte-se que esses princípios também devem guiar as relações dos

adultos (profissionais e famílias) para que lhes sejam dados suportes na consolidação da
Educação Infantil.
Tem por objetivo vincular a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais do
aluno e da comunidade local. Pressupõe a aceitação de muitas formas de ensinar,
considerando os diversos conhecimentos que aluno traz fora da escola. Dentro deste
princípio os eixos são: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em para os
direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade.
5.5 Princípios da Educação Integral
Os princípios norteadores da Educação Infantil no Instituto Paz e Vida são baseados na
execução e organização da educação integral levando em consideração a integralidade,
intersetorialização, transversalidade, diálogo comunidade e escola, territorialidade e
trabalho em rede, sendo os mesmos baseados no Currículo em Movimento da Educação
Infantil.
5.6 Integralidade
O Instituto Paz e Vida considera a criança um ser único e inteiro, ou seja, um ser
indivisível e considera manter íntegros seus aspectos afetivos, cognitivos, psicomotores e
sociais. Priorizam-se ações que compreendam o respeito, a solidariedade e a formação
de cidadãos conscientes, que entendam as diferenças singulares de um todo.
Valorizamos as habilidades e potencialidades de cada indivíduo.
5.7 Intersetorialização
Para que ocorra um desenvolvimento da criança diante de uma perspectiva de educação
integral, se faz necessário um trabalho articulado entre pessoas, instituições e politicas. A
partir dessa visão o trabalho no Instituto Paz e Vida visa uma dinâmica pautada pelo
diálogo que viabiliza a interação e participação da comunidade escolar com base na
proposta pedagógica e no Currículo em Movimento da Educação Infantil, para que ocorra
um desenvolvimento pleno da criança.
5.8 Transversalidade
Levando –se em consideração o período de permanência da criança na creche, seus
mais diversos conhecimentos deverão ser levados em consideração em respeito e
valorização do que eles trazem de fora para a creche. O Instituto Paz e Vida diversifica
atribui as suas formas de ensinar, proporcionar o desenvolvimento do individuo como um

todo. Suas opiniões e ideias são respeitadas. Trabalha-se com foco na ludicidade,
afetividade e respeito, elementos indispensáveis no processo ensino aprendizagem.
5.9 Diálogo Escola e Comunidade
A instituição oferta Educação Infantil para crianças bem pequenas sendo que não é o
único lugar de aprendizagens durante a primeira infância. Sendo assim, não é possível
imputar à Educação Infantil toda a responsabilidade em relação aos pequenos. Somente
pelo trabalho intersetorial – educação, saúde, cultura, esporte, assistência social,
sociedade civil organizada e, sobretudo, a família e/ou responsáveis –, é possível
assegurar que os direitos das crianças sejam efetivados cotidianamente. Nesse sentido, é
essencial a interação família e/ou responsáveis com a instituição educativa, tendo como
fio condutor a intenção de garantir à criança seu desenvolvimento integral. Há legislações
vigentes que indicam e confirmam a necessidade de refletir, promover e aperfeiçoar a
interação família e/ou responsáveis e instituição que oferta Educação Infantil, tais como a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e o Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA, que ressaltam que os direitos fundamentais das crianças sejam
assumidos como responsabilidade de todos. Ainda no que se refere às legislações que
asseguram o direito de participação das

famíliase/ou responsáveis, as Diretrizes

Curriculares Nacionais da Educação Básica – DCN reafirmam que:

O atendimento aos direitos da criança na sua integralidade requer
que as instituições de Educação Infantil, na organização de sua
proposta pedagógica e curricular, assegurem espaços e tempos para
participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e
a valorização das diferentes formas em que as famílias se organizam
(BRASIL, 2013, p. 92).

Essa proximidade entre instituição

e família e/ou responsáveis se faz de forma

sistemática e com intencionalidade educativa, uma vez que os efeitos são constituídos a
partir desse vínculo. Assim, para que os laços sejam estreitados, a relação seja de
confiança mútua e o núcleo das ações seja a criança, o Instituto Paz e Vida organiza-se
no sentido de:
• ter uma postura acolhedora em relação às famílias e/ou responsáveis de
todas as
crianças;

• considerar famílias e/ou responsáveis e comunidade parceiros protagonistas
da
instituição educativa;
• programar formas de conversar com as famílias e/ou responsáveis,
individualmente
ou em grupos, de modo a conhecer suas expectativas, preocupações, reivindicações
e trocar informações sobre as crianças;
• apresentar e discutir o cotidiano e a Proposta Pedagógica da instituição que
oferta
Educação Infantil por meio de fotos, projeções de slides ou filmes de uma atividade, de
exposições de produções infantis, de reuniões ou participação direta das famílias e/ou
responsáveis nas atividades da instituição educativa;
• convidar a família e/ou responsáveis para produzir algo ou realizar
atividades ou
projetos com as crianças;
• envolver a família e/ou responsáveis em projetos, tais como narração e ou
leitura de histórias para as crianças em casa, pesquisas etc.
A instituição juntamente com a família e/ou responsáveis, exercem funções distintas e
complementares, e tem com objetivo comum: possibilitar às crianças o seu
desenvolvimento integral, considerando os ritmos e tempos de cada sujeito.

5.10 Territorialidade
São as peculiaridades de cada território que dão subsídio para a formulação do currículo
que contribui para o planejamento, para a prática pedagógica e para avaliação do
processo educativo. É primordial pensar sobre o território que se constitui, influencia a
atuação pedagógica e que, dialeticamente, sofre a influência de todos os educadores. O
Distrito Federal está situado na Região Centro-Oeste, sendo uma das 27 unidades da
federação brasileira. É a menor unidade federativa do Brasil e a única que não possui
municípios. Em seu território, encontra-se a capital federal do Brasil, Brasília, que também
é a sede do governo do Distrito Federal. O Distrito Federal é um quadradinho no meio do
mapa do Brasil, mas nem por isso deixa de ter suas características próprias. É constituído
por pessoas de todas as unidades federativas do Brasil, mesmo sendo o ente federado de
menor idade, possui uma população que nasceu, cresceu e contribui para a constituição
social, cultural e histórica desse lugar.

5.11 Trabalho em Rede
O trabalho em equipe do Instituto Paz e Vida requer uma interação permanente entre a
comunidade escolar, direção, coordenação, professores, pais/responsáveis e alunos.
Tem-se o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem, informações e trocas de
experiências. Esse deve ser um trabalho conjunto para garantir direitos e oportunidades
iguais para todos e como sempre um pleno desenvolvimento da criança.
5.12 Princípios Epistemológicos
Nesse contexto o currículo em movimento diz que toda proposta curricular é situada
social, histórica e culturalmente: é a expressão do lugar de onde se fala e dos princípios
que a orientam. Quando se fala em princípios espistemiológicos do Currículo da
Educação Básica as SEDF nos remete ao que compreendemos como princípios. Que são
ideais daquilo que pretendemos atingir e expressarmos o que consideremos fundamental.
Dentro dessa proposta de Currículo Integral os princípios orientadores são: teoria e
prática, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização. Esses princípios são
cruciais ao enfoque teórico e a prática pedagógica no que tange os conteúdos curriculares
e a articulação dos múltiplos saberes que circundam os espaços sociais e escolares.
5.13 Unicidade entre teoria e prática
Para que haja eficácia entre teoria e prática prioriza-se estratégias que promovam análise,
reflexão crítica sintetizando a aplicação de conceitos que construam conhecimento,
envoltos

de

incentivos

constantes

ao

raciocínio,

dúvidas,

problematização

e

questionamentos.

5.14 Interdisciplinaridade e Contextualização
A Educação Infantil, segundo os artigos 29 e 30 da LDB é a “primeira etapa da Educação
Básica”. Essa lei consagra definitivamente o atendimento às crianças de até cinco anos
de idade, como parte da estrutura e do funcionamento dos sistemas educacionais.
Seguindo a mesma direção, a BNCC define o conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais para a Educação Infantil e demais etapas da Educação Básica,
afirmando a necessidade e importância de atendimento educativo às crianças da primeira
infância :
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que
define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de

modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em
conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2017, p. 05).
Na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como
eixos estruturantes o educar e o cuidar, bem como o brincar e o interagir. Portanto, fica
claro que essa etapa da Educação Básica não se organiza com base em conteúdos,
componentes curriculares ou áreas do conhecimento.
As crianças têm muito a aprender. Suas aprendizagens devem se apoiar nos direitos de
conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Todos eles emergem dos
princípios éticos, estéticos e políticos expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010a, p. 16) que
devem pautar as propostas pedagógicas para a Educação Infantil:
1.

Éticos,

no

sentido

de

proporcionar

o

desenvolvimento

da autonomia,

da

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às
diferentes culturas, identidades e singularidades;
2. Políticos, voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à democracia e aos
direitos de cidadania;

3. Estéticos, para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liberdade de
expressão nas diversas manifestações culturais e artísticas.
Esses princípios engendram os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de
acordo 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.
A concepção expressa neste Projeto Politico Pedagógico é de que, ao realizar atividades,
desenvolver projetos, vivenciar experiências nos âmbitos de formação pessoal e social e
conhecimento de mundo, e ao adotar as múltiplas linguagens expressas pelos campos de
experiência, a criança tenha o direito a aprender. As aprendizagens e o desenvolvimento
devem ser propiciados por uma multiplicidade de linguagens. Palavras, gestos,
afetividade, desenho, olhares, enfim tudo que compõe o espaço educativo deve funcionar
como referência de constância e continuidade para a criança, tornando a instituição
propícia a abrir caminhos para a descoberta e para as manifestações infantis. O modo de
organização das atividades colabora para que a criança experimente diferentes
linguagens a partir do mesmo campo de experiência, de maneira articulada, como
também para que ela viva situações de aprendizagens coletivas e/ou individuais, em que
a emergência dos conflitos e dos consensos coexistam como parte dos processos.
3.15 Flexibilização

O Currículo em Movimento define uma base comum em relação à seleção e organização
dos conteúdos, mas garante alguma flexibilidade para que as creches considerem em
seus projetos pedagógicos as características locais da comunidade em que atuam, para
assim enriquecer os trabalhos prestados e dar igual importância para as formações em
desenvolvimento. Sendo assim, a Instituição pode reconhecer a criança como sujeito do
seu próprio crescimento, valorizando suas experiências de dentro e fora do espaço
escolar. A flexibilização curricular da autonomia e abertura para atualização das diversas
formas de conhecimento das crianças. Dessa forma de atender as demandas criar uma
sociedade com cidadãos mais criativos, críticos e conscientes.

As bases teóricas – Psicologia Histórico-Cultural e Pedagogia Histórico- Crítica –
compreendem que as concepções de crianças e infâncias decorrem de determinações
sociais de âmbito político, econômico, social, histórico e cultural, ou seja, consideram as
crianças, no contexto das práticas educativas, como sujeitos de direito, que têm
necessidades próprias, que manifestam opiniões e desejos de acordo com seu contexto
social e sua história de vida.
5.16 Educação Inclusiva
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2011), da qual o
Brasil é signatário, estabeleceu o compromisso de os Estados-Parte assegurarem às
pessoas com deficiência um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e
modalidades de educação. Assim, em 2008, o Brasil, para se adequar a esse
compromisso, publicou a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (BRASIL, 2010b).
A partir dessa Política Nacional (BRASIL, 2010b, p. 9), a Educação Especial no Brasil
passou a constituir “um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos
humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança
em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da
produção da exclusão”.
Na defesa pela educação inclusiva, Vigotski (2012b), no início do século XX, já defendia a
ideia de que o desenvolvimento incompleto das pessoas com deficiência se deve ao fato
não da sua deficiência, mas à exclusão da coletividade. Esse autor abordou a importância
da colaboração entre pessoas com e sem deficiência, destacando que essa é benéfica
para ambas. Ainda na luta pela inclusão, Vigotski (2012b) defendeu que a Educação
Especial deveria superar o estigma do assistencialismo. A educação é um direito de todas
as pessoas, com e sem deficiência, e o ideal é que seja ofertada inclusivamente nas
instituições de educação coletivas comuns, levando-se em conta a diversidade da
humanidade.
Acredita-se que trabalhar a inclusão na escola é um diferencial para melhora significativa
das crianças portadoras de necessidades especiais, uma vez que contribui como uma
ação inclusiva, filosófica e humanística para motivação e autoestima dos alunos
especiais.
Ensinar é marcar um encontro com o outro e inclusão escolar provoca,
basicamente, uma mudança de atitude diante do outro, esse que não é
mais um indivíduo qualquer, com o qual topamos simplesmente na nossa

existência e/ou com o qual convivemos certo tempo de nossas vidas. Mas
alguém que é essencial para nossa constituição como pessoa e como
profissional e que nos mostra os nossos limites e nos faz ir além (FREIRE,
1999 p. 69).

Sob este olhar, a inclusão passa a se constituir como um movimento que visa à
transformação da sociedade o Instituto Paz e Vida realiza um trabalho pedagógico com as
crianças com Transtornos do aspectro Autista, percebendo-as como seres de
possibilidades e capazes de se desenvolverem. Nesse sentido, a educação tem como
finalidade que as pessoas superem a deficiência e se desenvolvam das mais diversas
maneiras. A proposta de trabalho com essas crianças precisa, a partir do reconhecimento
da singularidade de cada um e da compreensão de que todo sujeito emprega caminhos
específicos para aprender e se desenvolver, pauta-se em uma prática que valoriza a
diversidade, e não a homogeneidade nesses percursos, empregando ideias destemidas e
criativas e, assim, possibilitando aprendizagem e desenvolvimento a todos os sujeitos.
A inclusão das crianças com necessidades específicas carece de interações, acolhida e
escuta sensível, atenta e com intencionalidade educativa.
A abordagem do tema da educação inclusiva remete à inclusão de pessoas com
necessidades específicas, todavia, convém pensar na educação para incluir a diversidade
humana. Dessa forma, a perspectiva de educação inclusiva desta instituição engloba o
acolhimento e respeito à diversidade humana em todos os seus aspectos: étnico-raciais,
gênero, classe social, idade, credo, bem como o respeito às peculiaridades das diversas
populações: do campo, quilombolas, indígenas, estrangeiras, assentadas e acampadas
da reforma agrária, de povos tradicionais, entre outras.
Portanto, trata-se de um projeto de educação para a emancipação humana, que conhece,
respeita e acolhe a diversidade, entendendo que, de fato, todas as pessoas são diferentes
(em características, necessidades, gostos, anseios, crenças, formade pensar e se
posicionar no mundo), e essas diferenças não se constituem em ameaça, mas em riqueza
para a humanidade.

6. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS
A Proposta Politica Pedagógica da Instituição valoriza a participação de todos os
envolvidos no processo educacional, tendo como proposta articular intenções, prioridades
e caminhos escolhidos para o desempenho de suas funções sociais. Nesse contexto, a
realização de um trabalho coletivo com a participação da comunidade é de suma

importância para o sucesso do Projeto. A instituição escolar deve ser um espaço
democrático, onde todos possam participar com o objetivo principal da formação integral
do aluno. Dessa forma, a Proposta Politica Pedagógica pretende despertar no dia-a-dia
do Instituto Paz e Vida, a busca efetiva para uma educação transformadora e de
qualidade através de uma gestão participativa. Sendo assim, seguem nossos objetivos
gerais e específicos. Uma criança terá mais oportunidade de se desenvolver
integralmente em instituições educacionais que assumam suas responsabilidades na
construção de uma sociedade livre, justa, solidária, igualitária que preserve o meio
ambiente. Uma sociedade que respeite a diversidade humana e que, não obstante, se
edifique sob o signo de ideais universais: igualdade, cidadania, democracia, justiça, que,
por sua vez, contemplam: I) Educação para a Diversidade, II) Cidadania e Educação em e
para os Direitos Humanos e III) Educação para a Sustentabilidade, apresentados como
eixos transversais do Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF.
6.1Objetivo Geral da Educação Infantil
Os objetivos definidos neste Projeto Politico Pedagógico de 2021 possibilitam organizar o
processo para alcance dos resultados projetados de acordo com o contexto social,
econômico e cultural. Sistematizam também como o conhecimento será trabalhado nos
diferentes espaços e tempos para realizar a função social da escola. Oferecer condições
adequadas ao desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos: físico, psicológico,
ético, cultural, sócio histórico, cognitivo, perceptivo-motor, afetivo e social.
Atender o que consta nas Diretrizes Pedagógicas e na Proposta Curricular da Educação
Básica da SEEDF em consonância com a legislação vigente de modo a garantir ao aluno
as condições necessárias para o pleno exercício da cidadania, com responsabilidade de
propiciar a construção do conhecimento e a formação integral.
6.2 Objetivos Específicos da Educação Infantil
A Creche integra o Sistema de Ensino do Distrito Federal, com plena observância dos
princípios legais vigentes, tendo por objetivos:
I.

Oferecer à comunidade ensino de qualidade que contribua para o
desenvolvimento da autonomia responsável, do senso crítico e da
criatividade para o exercício da cidadania.

II.

Educar para a transformação da realidade social, valorizando a vida e a
dignidade humana, orientada pelo conhecimento e pela ética.

III.

Proporcionar aos estudantes instrumentos para a aprendizagem de valores
e conhecimentos por meio de estimulação frequente.

IV.

Desenvolver integralmente a criança em seus aspectos físico, psicológico,
cognitivo, afetivo, social e psicomotor;

V.

Desenvolver a capacidade de aprendizagem da criança, com vistas à
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e
valores;

VI.

Preparar a criança para a cidadania;

VII.

Inserir a ação da família e da comunidade;

VIII.

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

IX.

Assegurar o envolvimento e a participação da comunidade no processo
educativo, como colaboradores e até mesmo como parceiros.

X.

Oportunizar a criança a vivencia de situações que favoreçam o
desenvolvimento

da

integração,

participação,

solidariedade,

responsabilidade, criatividade e convivência, onde a criança possa crescer
na sua autoconfiança e autonomia, na capacidade e adquirir e criar
conhecimentos e enfrentar as dificuldades que se lhe apresentam, através
da organização de um ambiente educativo, democrático e igualitário;
XI.

Contribuir para a construção da cidadania por meio de atividades que
desenvolvam a habilidade de conviver democraticamente em uma sociedade
plural, diversa, respeitando os diferentes grupos e culturas que a constitui
(Leis 10.639/2003 e 11.645/2008).

XII.

Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais
independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas
limitações.

XIII.

Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo
sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de
comunicação e interação social.

XIV.

Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de
interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade.

XV.

Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se
cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio
ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação

XVI.

Valorização

da

relação

adulto/criança

e

criança/criança,

para

o

desenvolvimento da sua autonomia.

7.FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS
Na busca do aperfeiçoamento da honrosa missão de educar, com a qual nos
comprometemos, norteiam-se as concepções teóricas deste Projeto alinhada com a visão
constante no Currículo em Movimento para Educação Infantil da SEEDF.
Foram lidos, debatidos e utilizados os seguintes documentos:
•

O Currículo em Movimento do Distrito Federal da Educação Infantil

•

Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Instituições Educacionais Parceiras

que ofertam Educação Infantil,
•

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394, de 20 de

dezembro de 1996.
•

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica.

•

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Brasília:

•

MEC/CNE/CEB, 2009.

•

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica.

•

Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação Infantil, Brasília.– DF, 2018.

•

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Orientação

Pedagógica Projeto Político-Pedagógico e Coordenação Pedagógica nas Escolas, 1ª. Ed
– Brasília, 2014.
A escola deve garantir a aprendizagem de todos os estudantes, por meio do
desenvolvimento de processos educativos de qualidade. Nesse sentido à Pedagogia
histórico-crítico e a psicologia histórico-cultural subsidia uma organização escolar.
7.1 Psicologia Histórico-Cultural / Pedagogia Histórico-Crítica
Muitas concepções sobre criança e infância coexistem no imaginário social. As bases
teóricas deste Projeto Pedagógico – Psicologia Histórico-Cultural e Pedagogia HistóricoCrítica – compreendem que as concepções de crianças e infâncias decorrem de

determinações sociais de âmbito político, econômico, social, histórico e cultural, ou seja,
consideram as crianças, no contexto das práticas educativas, como sujeitos de direito,
que têm necessidades próprias, que manifestam opiniões e desejos de acordo com seu
contexto social e sua história de vida. Essas distintas concepções permeiam o campo da
educação quando se identificam práticas pedagógicas, orientadas às crianças, ora
baseadas em um pensamento espontaneísta, desprovido de intencionalidade educativa,
ora apoiadas em uma concepção naturalista, a qual se vale de métodos coercitivos e de
avaliações comportamentais.
O Instituto Paz e Vida oferecem as condições e recursos para que as crianças atendidas
pela instituição possam vivenciar as experiências existentes no mundo, desejando e
interagindo com outras pessoas. Tal como destaca Saviani (1991), “de acordo com a
pedagogia histórico-crítica, a educação 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, 1991, p. 247). Portanto, as crianças atribuem sentido e
atuam sobre o mundo, fazem história e cultura, em meio às relações humanas. Elas são
seres de memória, que vivenciam seu presente e projetam seu futuro. São seres que
possuem um corpo que expressa múltiplas linguagens. São seres que se constituem nas
e pelas relações sociais e culturais existentes no mundo. Desse modo, as crianças, para
além da filiação a um grupo etário próprio, são sujeitos ativos que pertencem a uma
classe social, a um gênero, a uma etnia, a uma origem geográfica. São sujeitos sociais e
históricos, marcados pelas condições das sociedades em que estão inseridos. Significa
dizer que são cidadãs, pessoas detentoras de direitos, produtoras de cultura e que,
também, são influenciadas pela cultura (PRESTES, 2013).
As crianças, por serem capazes, aprendem e desenvolvem-se nas relações com seus
pares e com adultos, enquanto exploram os materiais e os ambientes, participam de
situações de aprendizagem, envolvem-se em atividades desafiadoras, vivenciando assim
suas infâncias. Fazendo uso de suas capacidades, aprendem e se desenvolvem ao
cantar, correr, brincar, ouvir histórias, observar objetos, manipular massinha e outros
materiais, desenhar, pintar, dramatizar, imitar, jogar, mexer com água, empilhar blocos,
passear, recortar, saltar, bater palmas, movimentar-se de lá para cá, ao conhecer o
ambiente à sua volta, ao interagir amplamente com seus pares, ao memorizar cantigas,
ao dividir o lanche, escrever seu nome, ouvir músicas, dançar, contar, entre outras ações.

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
O Instituto Paz e Vida apresenta a presente Proposta Política Pedagógica com base na
política educacional vigente, preconizada pelo Ministério da Educação. Esta Proposta
Politica Pedagógica permite acompanhar o educando no seu desenvolvimento,
considerando suas particularidades e ao mesmo tempo oferecendo suporte afetivo e
educativo

com

a

finalidade

em

atender

a

educação

integral,

trabalhando

a

sustentabilidade humana, na busca de uma educação de qualidade. Buscando destacar a
função principal da instituição que é Cuidar, Educar, Brincar e Interagir.
A

Projeto

Politico

Pedagógica

possibilitará

introduzir

mudanças

planejadas

e

compartilhadas que pressupõem um compromisso com a aprendizagem, oferecendo uma
educação de qualidade, para que as crianças e suas famílias sejam incluídas em uma
vida de cidadania plena.
As múltiplas formas de diálogo e interação são o eixo de todo o trabalho pedagógico que
deve primar pelo envolvimento e interesse genuíno dos educadores, em todas as
situações brincando, rindo, apoiando, acolhendo, estabelecendo limites com energia e
sensibilidade, consolando, observando, estimulando e desafiando a curiosidade e a
criatividade, através de exercícios de sensibilidade, reconhecendo e alegrando-se com as
conquistas individuais e coletivas das crianças, sobretudo as que promovam a autonomia,
a responsabilidade e a solidariedade.
O trabalho pedagógico deverá ser construído e vivenciado em todos os momentos por
todos os envolvidos no processo educativo do IPV, organizando, criando ambientes e
situações, o que irá contribuir decisivamente para que as crianças bem pequenas e as
crianças pequenas exercitem sua inteligência, seus afetos e sentimentos, constituindo
conhecimentos e valores,vivendo e convivendo ativa e construtivamente.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96, Art. 29:
A Educação infantil é a primeira etapa da Educação Básica e tem
como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a
cinco anos de idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual,
linguístico e social, complementando a ação da família e da
comunidade.

Nessa perspectiva, a escola promove situações de aprendizagem e desenvolvimento para
as crianças oportunizando a interação entre eles e seus pares e entre elas e os adultos,
que mediadores desse processo, planejam ações educativas que estejam voltadas às
suas necessidades e interesses, sempre relacionadas ao seu cotidiano.
Portanto, são construídos projetos, cujos temas emergem das vivências entre as crianças
das turmas em diferentes contextos e situações que são trabalhados a partir de um
planejamento efetivo. Nesse trabalho de planejamento, são especificados os objetivos, as
orientações e os procedimentos que facilitem o acesso ao conhecimento de um
determinado assunto, identificando e ampliando os espaços utilizados, o tempo e recursos
tecnológicos necessários.
Desse modo, os (as) educadores (as) se envolvem com o grupo, criam parcerias na
intenção de investigar o tema de interesse, levantando hipóteses, estimulando as crianças
a pesquisarem e a participarem das oficinas de trabalho organizadas nas salas de
atividades, como também em outros espaços da escola.

8.1 Organização Escolar
O Instituto Paz e Vida trabalha em regime integral anual, carga horária mínima
anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por no mínimo de 200 (duzentos) dias de
trabalho educacional. Jornada integral de 5 horas relógio com o professor e 5 horas com
atividades lúdicas e recreativas com monitor. Frequência mínima de 60% (sessenta por
cento) do total de horas.
A Educação Infantil nesta instituição é organizada em grupos de idade e o
regime é sequência anual, com organização das atividades criando uma integração
entre o processo lúdico e as atividades formativas voltadas para a educação integral da
criança.
➢ Maternal I- A/B - 2 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da
matrícula
➢ Maternal II -A/B/C/D - 3 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da
matrícula.
Os ambientes da Educação Infantil têm como centro a criança e são organizados em
função de suas necessidades e interesses. Nossos espaços permitem explorações

individuais, grupais, simultâneas, livres e/ou dirigidas pelos profissionais da educação,
não limitando a intencionalidade das atividades propostas.
Nossa instituição atende 150 crianças Crianças bem pequenas: 1 ano e 7 meses a 3
anos e 11 meses, fazendo parte do 1º Ciclo da Educação Básica – Educação Infantil

Convém salientar que a organização em ciclos apresenta uma ideia de progressão das
prendizagens e desenvolvimento das crianças que ocorre em nossa instituição por meio
das ações pedagógicas entre crianças da mesma idade e de idades diferentes e entre
adultos. Vale destacar que, nesse modelo de organização escolar, é preciso considerar a
unidade existente no contexto educativo.
8.2 Organização de Tempos e Espaços
A seguir são explicados como ocorre à inserção, o acolhimento, a adaptação, e as rotinas
do trabalho pedagógico.
•

07h - Acolhida das Crianças (Abertura dos portões).

•

07h15min - Café da Manhã.

•

07h15min - Fecha o portão.

•

07h30min - Acolhida em sala: Rodinha de conversas, organização dos
materiais e atividades pedagógicas de acordo com o cronograma de cada turma.

•

09h25min - Colação.

•

09h45min – Atividades em sala

•

11h40min - Almoço e Escovação.

•

12h00min - Hora do Sono.

•

14h00min

-

Atividades

Lúdicas

diversificadas

pedagógico (movimento, música, TV, história, etc.)

com

acompanhamento

•

14h10 às 14h25min - Lanche.

•

14h15min - início dos Banhos.

•

16h25 min - Jantar.

•

16h40min Higienização.

•

17h00min às17h15min - Abertura do portão para saída.

Horarios de Atividades
TURMAS

HORÁRIOS

SEGUNDAFEIRA

TERÇAFEIRA

QUARTAFEIRA

QUINTAFEIRA

SERTAFEIRA

MATERNAL IA
MATERNAL IB
MATERNAL IIA

8h20 às
9h00

Parque I

Quadra

Parque II

Pátio

Horta

8h20 às
9h00

Horta

Pátio

Parque I

Quadra

Parque II

8h20 às
9h00

Quadra

Parque II

Pátio

Horta

Parque I

MATERNAL IIB
MATERNAL IIC
MATERNAL IID

8h20 às
9h00

Parque II

Horta

Quadra

Parque I

Pátio

8h20 às
9h00

Pátio

Parque I

Horta

Parque II

Quadra

8h20 às
9h00

Parque I

Quadra

Parque II

Pátio

Horta

8.3 Planos de Ação da Coordenação Pedagógica
A organização do trabalho pedagógico é de suma importância na condução e
consolidação do processo educativo, sobretudo na Educação Infantil. Para orientar o
trabalho pedagógico do desenvolvimento infantil, são promovidas

ações educativa

devidamente planejada, efetivas e abertas ao processo avaliativo pensando os tempos,
os ambientes, os materiais, bem como as rotinas que são organizadas nesse contexto
educativo.

Objetivo

Ações/

Parcerias

Específicos

estratégias

envolvidas nas

Público Alvo

Cronograma

Avaliação das
ações

ações
Coordenar
as atividades
dentro e
fora de sala
de aula
Acompanhar
os horários
de
coordenação
pedagógica
das
professoras
Participar de
reuniões
representan
do a
instituição
junto a
Secretaria
de Educação.

Separar espaço e
tempo para o
desenvolvimento das
atividades
pedagógicas
Acompanhar o
caderno de plano de
aula

Direção, corpo
docente e monitoras
Representantes da
secretaria de
Educação do
Distrito Federal

Todas as 06
turmas da
creche

DE 2ª A 6ª de

Através da

16h00min as

participação de

17h00min

todos envolvidos

Coordenadora
Pedagógica

Datas e horários

Através da

solicitados pela

participação e

Secretaria de

interesse dos

Educação do Distrito

professores

Federal .

Verificar o diário de
classe

Através da

Estudar o currículo
em movimento e
temas pertinentes
ao dia a dia do nosso
contexto escolar

coordenadora

participação e
interesse da
pedagógica

Representar e
quando solicitado,
falar em nome da
instituição.

;

8.4 Estratégias de Valorização e Formação Continuada dos Profissionais de
Educação
O objetivo principal do estudo nas formações continuadas dos nossos profissionais é
possibilitar ao professor a compreensão do seu papel fundamental no processo de ensino
e aprendizagem. Nos encontros com o corpo docente, são realizados

debates

promovidos pela equipe gestora, são proporcionados momentos de estudos para reflexão
e reformulação aos colaboradores, qualificação profissional por meio de palestrar, leituras
e cursos promovidos pela SEEDF.
8.5 Relação Escola-Comunidade
A comunidade escolar ao elaborar este documento busca destacar a função
principal da entidade que é cuidar e proteger solidificando assim, seu papel social,
possibilitando às crianças o sucesso educacional, preservando o bem estar físico,
estimulando os aspectos cognitivos, emocional e social. Os objetivos que norteiam o
trabalho

da

creche

visam

os

seguintes

valores:

dignidade,

senso

crítico,

responsabilidade, organização pessoal, produtividade e respeito busca estabelecer uma

relação de coparticipação com os pais e comunidade, para tanto, além de estar aberta
ao diálogo e escuta dos pais/comunidade, promovem ações que visem à inserção e
participação desse público com amostras de trabalhos, festas comemorativas, projeto da
escola e de incentivo à leitura, além de reuniões bimestrais de devolutivas e reflexão
sobre o processo de acompanhamento das crianças.
8.6 Plano de Ação do Gestor Escolar/Educacional
Planejar, articular, liderar e executar políticas educacionais da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal. Desenvolvendo suas atividades, com dedicação exclusiva,
em período integral na unidade educacional para qual foi contratado.Para que isso ocorra,
o mesmo deve propor e planejar ações voltadas para o contexto socioeconômico e
cultural em que a Instituição ira esta inserida, incorporando as demandas e os anseios da
comunidade local à organização curricular.
8.7 Plano de Ação da Nutrição
A Instituição, por meio do nutricionista e dos profissionais da educação, dar especial
atenção à alimentação escolar, garantindo um cardápio variado, balanceado e adequado
a cada faixa etária, observando protocolos e normas próprias da área nutricional.
A nutricionista planeja, supervisiona e avalia a adequação das instalações físicas,
equipamentos, utensílios e os serviços de alimentação e nutrição.
Identifica crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à nutrição, para o
atendimento nutricional adequado.
Planeja ações relativas ao diagnóstico, avaliação e monitoramento nutricional das
crianças.
Avaliar os produtos a serem introduzidos no cardápio por meio de metodologia de escala
hedônica e/ou resto ingesta.
Planeja, implanta, coordena e supervisiona as atividades de pré-preparo, preparo e
distribuição das refeições.
Coordena o desenvolvimento de receituário e respectivas fichas técnicas, com as
informações do artigo 14, parágrafo 7º da Resolução nº 26/2013 do CD/FNDE, avaliando
periodicamente as preparações culinárias.
Elabora e implanta o Manual de Boas Práticas aos profissionais que cuidam da
alimentação, avaliando e atualizando os procedimentos operacionais padronizados,
sempre que necessário.

Participar da definição do perfil, da seleção e capacitação dos manipuladores de
alimentos, quando deverá ser observada a legislação sanitária vigente.
Desenvolve projetos de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar,
inclusive promovendo a consciência social, ecológica e ambiental.
Colabora com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária.
Realiza atividades complementares no âmbito da alimentação escolar.
Coordena, supervisiona e executa programas de educação permanente em alimentação e
nutrição para a comunidade escolar.
Articula-se com a direção e com a coordenação pedagógica da Instituição Educacional
Parceira para o planejamento de atividades educativas com conteúdo de alimentação e
nutrição.
Avalia o rendimento e custo das refeições/preparações culinárias.
Efetua controle periódico dos trabalhos executados.
Realiza treinamentos periódicos de boas práticas de manipulação com o(s) cozinheiro(s)
da Instituição Educacional Parceira.

Atende à comunidade escolar com cordialidade,

presteza e eficiência;
Executa outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer necessário.

8.8 Plano de Ação dos Professores
A nossa intenção é promover um trabalho que viabilize uma prática pedagógica onde as
crianças se sintam e sejam reconhecidas como sujeitos ativos, em processos de
desenvolvimento, mediante sua inserção na cultura e no meio cultural de onde são
participantes e que as façam capazes de construir o seu próprio conhecimento e ampliálos. Para tanto, alguns aspectos servem para nortear a sistematização do trabalho a ser
vivenciado:
• “Para que trabalhar”? (Os objetivos)
• “O que trabalhar”? (As atividades)
• “Como trabalhar”? (O desenvolvimento)
Nesta proposta, o (a) educador (a) desempenha um papel fundamental de mediador/a em
todo o processo de construção da aprendizagem e desenvolvimento da criança, cabendo
a ele/a questionar, planejar, organizar, apresentar e controlar situações desafiadoras

encorajando-a a dizer o que pensa, levantando hipóteses, refletindo e procurando
respostas.
Nossa proposta pedagógica privilegia o ensino enquanto construção do conhecimento, o
desenvolvimento pleno das potencialidades da criança e sua inserção no ambiente social,
utilizando, para isso, os eixos norteadores Brincadeira e Interação e os temas
transversais, trabalhados em sua contextualização.
Com vistas à educação de qualidade, a Proposta Pedagógica da escola, focada no
compromisso e na responsabilidade de todo um trabalho em equipe, cuja pretensão é
oferecer uma educação transformadora, capaz de formar cidadãos críticos, conscientes e
capazes de provocar mudanças.
Tendo a formação continuada como um dos princípios indissociáveis e imprescindíveis
para promover o aperfeiçoamento e qualificação dos professores, quanto ao horário de
Coordenação ocorre diariamente das 12h às 13h de acordo com o descrito no Plano
deTrabalho. Nossos profissionais participam de reuniões e cursos de formação propostos
pela instituição, bem como os oferecidos pela SEEDF.
8.9 Plano de Ação dos Monitores
As atividades oferecidas na escola buscam favorecer o desenvolvimento da criança,
integralmente em seus aspectos físico, psicológico, ético, cultural, cognitivo, perceptivo –
motor, afetivo, social, complementando a ação da família e da comunidade, possibilitando
o acesso ao conhecimento do mundo e aos bens culturais historicamente construídos, em
um clima de respeito às diferenças individuais existentes, de ambiente seguro e de
promoção de hábitos e atitudes saudáveis relativos à alimentação, higiene e de saúde.
A Proposta apresentada está voltada também para a ampliação progressiva dos
conhecimentos e do desenvolvimento integral das crianças nos aspectos cognitivo,
afetivo, psicomotor, social e espiritual, bem como, respeitando seus interesses e suas
necessidades.
Concernente à Coordenação pedagógica, ocorre uma vez por semana, com
acompanhamento e orientação da Coordenadora Pedagógica. São debatidos temas
relacionados ao Projeto Político Pedagógico, refexão quanto a prática pedagógica, plano
de aulas, confecção de lembrancinhas dentre outros.

O horário de coordenação é

definido no Plano de Trabalho vigente.Nossos profissionais participar de reuniões e
cursos de formação propostos pela instituição, bem como os oferecidos pela SEEDF.

8.10 Plano de Ação dos Serviços Gerais

Os Serviços Gerais realizados pelo agente de conservação e limpeza são exercidos por
profissional com experiência comprovada na atividade.Esses funcionários, realizam
trabalhos relativos à limpeza e conservação de salas, pátios, instalações sanitárias e
demais dependências da entidade e de equipamentos sob sua responsabilidade.
8.11 Plano de Ação da Cozinha
A função de cozinheiro(a) é exercida por profissional com experiência comprovada.
Conforme determinações do Decreto nº 32.568, de dezembro de 2010, que aprova a
atualização do Código Sanitário do Distrito Federal.Esses funcionários devem executar
todas atividades compatíveis com sua função, sempre que necessário , seguindo as
orientações do nutricionista.
8.12 Plano de Ação do Porteiro e Agentes Patrimoniais

O profissional que exercer a função de porteiro deve ter experiência comprovada na
atividade, cumprir jornada de trabalho, estando presente durante todo o período de
atendimento, de modo que os portões de acesso estejam sempre guarnecidos. Zelar pela
segurança individual e coletiva, orientando as
crianças sobre as normas disciplinares para manter a ordem e prevenir acidentes na
Instituição Educacional Parceira. Zelar pela preservação do ambiente físico, instalações,
equipamentos, no que couber. Atender e identificar visitantes, prestando informações e
orientações quanto à estrutura física e sobre os setores da Instituição Educacional
Parceira.

9.ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
São utilizados os seguintes instrumentos, para o registro da avaliação:
•

Fichas de acompanhamento e observação de hábitos e atitudes próprias da
faixa etária;

•

Registro do desempenho socioeducativo da criança;

•

Relatório individual incentivando ou elogiando a criança para demonstrar que
possa acreditar nela e no seu potencial.

9.1 Avaliação Da Aprendizagem
A abrangência da avaliação não se limita apenas aos aspectos cognitivos, a mesma
deverá ser planejada e desenvolvida sempre com instrumentos a favor da criança e do
seu tempo de apropriação do conhecimento. Acontece através de mediação afetiva que
considera a melhora da autoestima, favorecendo a autonomia, a confiança e sua
capacidade de tomar decisões. Todos esses fatores favorecem a aprendizagem e o
sucesso escolar.
9.2 Conselho De Classe
O Instituto Paz e Vida tem como base o desenvolvimento da criança na educação
infantil onde o mesmo deve ser constantemente acompanhado, por meio da
observação atenta do professor, que registra seus avanços e dificuldades avaliando
as atividades já desenvolvidas e propondo novas tendo por objetivo a superação dos
obstáculos encontrados.
9.3 Rede
Elaboração de indicadores educacionais que traduzem quantitativamente,conceitos
relacionados a qualidade e o desenvolvimento de diversos aspectos.Por meio deles,a
gestão pode identificar as áreas que necessitam de melhorias e necessitam de
investimento, e estabelecer metas de qualidade na educação.
9.4 Institucional
A avaliação Institucional,e feita semestralmente atraves de questionários on-line e
tem por seu objetivo, avaliar o contexto escolar numa visão abrangente do processo
educativo,identificando as fragilidades e potencialidades da unidade escolar, a fim de
promover uma reflexão e discussão, com vistas à melhoria da qualidade social da

educação, envolvendo toda a comunidade escolar(professores,equipe gestora,demais
proficionais da educação e os pais/responsáveis).

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
A organização curricular da escola sistematiza as ações pedagógicas por meio das
linguagens que incluem o cuidado consigo e com o outro, as interações com a natureza e
a sociedade e as práticas sociais. Essa organização materializa-se no cotidiano da
instituição com o desenvolvimento de projetos construídos com a participação das
crianças em diferentes atividades, em conformidade com o currículo de educação infantil
da secretaria de educação do Distrito Federal.
Nossa proposta de organização curricular estrutura-se didaticamente, a partir das praticas
sociais a que representam, mas não esgotam as múltiplas praticas e campos de
experiências e enfatizamos as estruturas do desenvolvimento humano, onde tudo se
relaciona, o físico, o biológico, o afetivo e o social, fazendo um ser único e respeitando a
individualidade do sujeito, sua cultura, valores, hábitos e crenças. A educação infantil
exerce essa influencia na formação social da criança, propiciando diversidade de
experiências que enriquecem seu conhecimento.
10.1 Alinhamento com o Currículo da Etapa
Muitas concepções sobre criança e infância coexistem no imaginário social. As bases
teóricas do Currículo em Movimento Educação Infantil – Psicologia Histórico-Cultural e
Pedagogia Histórico-Crítica – compreendem que as concepções de crianças e infâncias
decorrem de determinações sociais de âmbito político, econômico, social, histórico e
cultural, ou seja, consideram as crianças, no contexto das práticas educativas, como
sujeitos de direito, que têm necessidades próprias, que manifestam opiniões e desejos de
acordo com seu contexto social e sua história de vida.
O Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil acredita nas
possibilidades de desenvolvimento da criança, desconsiderando-a como sujeito ativo e
participativo.
10.2 Educação Infantil
A Educação Infantil é duplamente protegida pela Constituição Federal – CF (BRASIL,
1988): tanto é direito das crianças com idade entre zero e cinco anos (Art. 208, IV), como
é direito das trabalhadoras e dos trabalhadores das cidades e do campo em relação às

suas filhas, filhos e dependentes (Art. 7, XXV). Ou seja, a Educação Infantil ilustra a
relação recíproca que caracteriza os direitos humanos ao unir o direito à educação e ao
trabalho. Nesse sentido, a Educação Infantil volta-se como expressão dos direitos
humanos, com foco na dignidade e no direito de aprendizagem das crianças. Além disso,
representa possibilidades de emancipação, uma vez que a garantia de oferta da
Educação Infantil viabiliza o ingresso ou permanência de trabalhadoras e trabalhadores,
com destaque às mulheres, no mercado de trabalho.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que
define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de
modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em
conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2017, p. 05).
A Educação Infantil organiza-se em dois momentos, denominados Creche e Préescola.
Uma nova organização dentro dessa já estabelecida na legislação brasileira foi
apresentada pela BNCC: bebês (de 0 a 1 ano e 6 meses), crianças bem pequenas (de 1
ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e crianças pequenas (de 4 anos a 5 anos e 11
meses), compreendendo esses três períodos singulares da infância em suas
especificidades e necessidades para cada momento do

desenvolvimento, sem a

pretensão de enturmação seriada, que tem como critério as idades estanques.
Entende-se essa forma de organização como constituinte da unidade da Educação Infantil
– Primeiro Ciclo, segundo a organização da Educação Básica da SEEDF.
A Educação Infantil não é assistencial, tampouco preparatória, pois trata-se de uma etapa
da Educação Básica que abarca os direitos de aprendizagem voltados às reais e atuais
necessidades e interesses das crianças, no sentido de proporcionar seu desenvolvimento
integral. Segundo o artigo 29 da LDB, a Educação Infantil tem como finalidade “o
desenvolvimento integral da criança até cinco anos em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e comunidade”. E, conforme o
artigo 5º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI de 2010,
a Educação Infantil é oferecida em estabelecimentos de educação, que se caracterizam
como espaços institucionais não domésticos. Esses estabelecimentos são públicos ou
privados e precisam educar cuidando e cuidar educando, compreendendo a unidade
indissociável desses Eixos Integradores, entre crianças de zero a cinco anos e onze
meses de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial.

Em seu artigo 8º, as DCNEI ressaltam que o objetivo principal da primeira etapa da
Educação Básica é colaborar para o desenvolvimento integral das crianças ao garantir
aprendizagens, bem como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à
dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com crianças de diferentes faixas
etárias e com adultos.
10.3 Eixos Integradores da Educação Infantil
A Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 5, de 17 de dezembro de 2009, fixa
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Esse documento 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 adota como Eixos Integradores do Currículo estes elementos basilares
do trabalho educativo com as crianças: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. Tais eixos
precisam ser considerados juntamente com os Eixos Transversais do Currículo em
Movimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos
Humanos e Educação para a Sustentabilidade.
O cotidiano de educação coletiva é permeado por essa transversalidade, que reclama
ações acerca da biodiversidade e diversidade cultural, étnico-racial, de crença, de gênero
e configurações familiares, inclusão das crianças com deficiência, atendimento à
heterogeneidade e à singularidade, direito às aprendizagens e diversas formas de viver a
infância e convivências entre as gerações.Portanto, nossa Proposta Pedagógica – PP,
que é construída à luz do Currículo em Movimento, pensada de acordo com a realidade
da instituição , observando características, identidade institucional, escolhas coletivas e
particularidades pedagógicas, de modo a estabelecer a integração dessas experiências,
bem como conhecer a realidade social que permeia a realidade das crianças com as
quais

atuamos

pedagogicamente,

dialogando

com

os

Eixos

Transversais

e

Integradores,que se aplicam à realidade da Educação Infantil do Distrito Federal por
inteiro.
10.4 Campos de Experiências
Resumem-se da seguinte forma:
Objetivo do o eu, o outro e o nós: Propõe que as crianças descubram a si mesmas,
aos grupos das quais fazem parte (família e/ou responsáveis, instituição de educação

para a primeira infância, igreja, academia etc.) e a outros coletivos, no sentido deformar
sua identidade e alteridade. Fomenta-se o fortalecimento das crianças nos seus grupos e
o respeito aos demais que delas diferem elementos fundamentais da beleza e riqueza da
diversidade humana.
•

Objetivo Corpo, gestos e movimentos: Propõe o trabalho voltado ao
desenvolvimento corporal da criança que, ao se expressar, interage com o mundo
desde cedo por meio de gestos e movimentos corporais, sejam eles dotados de
intencionalidade

ou

de

impulsos

próprios

da

infância,

bem

como

de

espontaneidade ou coordenação de movimentos, gestos e sentidos. A criança
brinca e interage em diversas situações sociais e culturais as quais está exposta,
estabelecendo relações que produzem conhecimentos sobre si e o outro e,
progressivamente, tomando consciência de sua corporeidade.
•

Objetivo Traços, sons, cores e formas: Apropriar-se dos conhecimentos e
bens culturais constituídos historicamente, utilizando abrange o trabalho educativo
que evidencia as manifestações artísticas, culturais e científicas como aporte de
desenvolvimento infantil, sejam elas locais ou de maior amplitude, como regionais,
nacionais ou internacionais.

•

Objetivo Escuta, fala, pensamento e imaginação: Possibilitar estabelece
interlocuções mais prementes com as linguagens oral, escrita, corporal, artística e
interações com a natureza e a sociedade, embora dialogue com as demais
linguagens. No tocante às experiências com a linguagem oral e escrita, é
importante reafirmar que não se espera que as crianças, na Educação Infantil,
dominem o sistema alfabético. Diante disso, as atividades oferecidas na escola
buscam favorecer o desenvolvimento da criança, integralmente em seus aspectos
físico, psicológico, ético, cultural, cognitivo, perceptivo – motor, afetivo, social,
complementando a ação da família e da comunidade, possibilitando o acesso ao
conhecimento do mundo e aos bens culturais historicamente construídos, em um
clima de respeito às diferenças individuais existentes, de ambiente seguro e de
promoção de hábitos e atitudes saudáveis relativos à alimentação, higiene e de
saúde.

•

Objetivo Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações:
Propõe que as crianças experimentem o mundo ao seu redor, enquanto

investigam, descobrem, interagem, elaboram e transformam a sociedade na

qual estão inseridas. De acordo com Arce, Silva e Varotto (2011), a criança,
desde pequena, busca compreender, assim como o cientista, o mundo ao seu
redor, partindo de sentimentos de admiração, encantamento e curiosidade
diante dele. Esses sentimentos devem ser nutridos pelos adultos, que,
intencionalmente, planejam propostas de pesquisa, investigação, exploração,
constatação e refutação de ideais acerca do mundo, proporcionando atividades
que estimulem a resolução de problemas inerentes à fase e ao contexto das
crianças.Levando em conta a interlocução entre as múltiplas linguagens da
infância,neste campo de experiência, as linguagens mais presentes são a
matemática e interações com a natureza e a sociedade, embora também haja
conexões com as demais.
Este documento servirá como norteador das ações a serem desenvolvidas no decorrer Do
ano de 2021 e nos anos seguintes orientará a prática da Instituição, em consonância com
os documentos que norteiam a Educação Infantil na SEEDF dentre outros, a Base
Nacional Comum Curricular, Currículo em Movimento do Distrito Federal da Educação
Infantil, os Indicadores de Qualidade, as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as
Instituições Parceiras; o Calendário Letivo da SEEDF para as instituições parceiras, que
tem como horizonte o desenvolvimento integral da criança, sua formação para a cidadania
e sua preparação para o prosseguimento de estudo.

11.PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLITICO
PEDAGÓGICO
Objetivos

Possibilitar a
troca de
conhecimentos
para o bom
desenvolvimento
das atividades
escolares.

Promover
atividades de
formação
continuada;
Desenvolver
cronograma de
atividades
anuais, mensais
e semanais;
Planejar projetos
pedagógicos;
Estudar
conteúdos
oriundos da
pratica
pedagógica.

Ações

Reuniões de
coordenação
pedagógica
coletiva de
forma hídrida

Metas

Promover o
estudo
sistematizado
do Currículo
da Educação
Infantil;

Oficinas de
Estudos

Participação
dos encontros
pedagógicos
promovidos
pela
Secretaria de
Educação de
forma on-line.

Participação
nos dias de
formação
continuada de
forma on-line

Reunião com
pais e mestres
para
orientações e
informações
de forma online

Promover a
integração dos
docentes e
funcionários

Zelar pelo
cumprimento
das
orientações
fornecidas pela
Secretaria de
Educação;
Zelar pela
qualidade do
ensino e bem
estar dos
estudantes.
Zelar pela
participação do
corpo docente
nas atividades
de formação
continuada.

Prazos/
Indicadores/
Responsáveis Cronogramas
Diretor pedagógico

Coordenador
Pedagógico

Todo o corpo
Docente

Dias de Formação:
07/04/2021
30/06/2021
27/10/2021
Coordenações
pedagógicas com
as professoras:
De segunda á
sexta-feira

Recursos

Registro no
caderno/ata de
planejamento

Ficha de
execussão do
trabalho
Pauta de
reunião
Documentos
norteadores
Material de
apoio

11.1 Gestão Pedagógica

Objetivo

Metas

Apresentar aos

Que 100% dos pais

Promover

Ações

Participação dos

Avaliação

pais o

ou responsáveis

encontros com a

pais.

Conhecimento

conheçam a

família.

do Currículo.

historicidade da

Responsável Cronograma
Direção

Semestral

Semestral

Instituição.
Levar ao

Que 100% dos pais

Reunião e

É feita por

Professores e

conhecimento dos

ou responsáveis

entrevistas com

participação dos

Coordenadora

Pais as

entendam o que é a

os Pais

pais e relatório

Pedagógica

Aprendizagens na

Educação Infantil.

individual.

Educação Infantil
Promover

Garantir que 100%

Motivacionais e

Realizar debate e

Direção e

Semestral e

palestras, oficinas

dos pais ou

disciplinar

troca de

Coordenadora

quando se fizer

educacionais.

responsáveis

experiências e

Pedagógica.

necessário.

interajam no

momentos de

ambiente escolar.

aprendizagem.

To

To

11.2 Gestão dos Resultados Educacionais
m

Objetivos

Metas

Ações

Avaliações

Responsáveis

Cronograma

Tomar decisões
visando um
consenso para
uma organização.

Envolver 100%
de toda a família
e equipe.

Reunião com a
família e equipe.

Realizar
questionário e
debate avaliativo.

Direção e
Coordenação
Pedagógica

Anual

Metas

Ações

Avaliações

Responsáveis

Cronograma

Envolver 100%
de toda a família
e equipe.

Reunião com a
família e equipe.

Realizar
questionário e
debate avaliativo.

Direção e
Coordenação
Pedagógica

Anual

11.3 Gestão de Participativa
Objetivos
T Tomar decisões
visando um
consenso para
uma organização.

11.4 Gestão de Pessoas
Objetivos

Metas

Questões
individuais das
crianças, nas
dificuldades de
aprendizagens,
conflitos internos
envolvendo a
família, incluindo a
falta de afeto para a
criança, a violência,
conturbações
socioeconômicas,
crise de valores,
influência da mídia,
etc.;

Trabalhar aspecto
psicossocial,
emocional;
comportamental,
aprendizagem, e
outros casos de
acordo com a
necessidade.

Ações
Intervenção.

Avaliações
Atendimento
individual;
observação em
sala e estudo de
caso.

Responsáveis
Direção e
coordenação
pedagógica.

Cronograma
Atendimento aos
alunos;

11.5 Gestão Financeira
Objetivos

Metas

Ações

Avaliações

Responsáveis

Cronograma

Administrar os

Pagar 100% de

Elaboração de

Bimestralmente

Coordenador

Bimestralmente

recursos financeiros

todas as despesas

prestação de contas

para dar base na

Administrativo

oriundos dos

das metas

de acordo com a

elaboração para

convênios firmados

estabelecidas no

legislação

exercício

da SEEDF.

termo aditivo.

específica

posterior.

11.6 Gestão Administrativa
Objetivos

Metas

Ações

Avaliações

Responsáveis

Organizar a

Envolver

Intervenção

equipe para

100% de toda

Atendimento individual;
observação em sala e
estudo de caso.

Direção e
coordenação
pedagógica

trabalhar de forma

a equipe.

Cronograma
Atendimento
diariamente aos
alunos.

coerente.

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO
O acompanhamento e a avaliação do Projeto Politico e Pedagógico do Instituto Paz e Vida
consistem em reflexões das ações educativas desenvolvidas na instituição. Tais reflexões
acontecem nas reuniões de coordenação e também nos encontros com a comunidade
escolar, na busca do aprimoramento dos serviços prestados à comunidade.
A implementação do Projeto Politico Pedagógico da Instituição é avaliada semestralmente
em diferentes espaços, como por exemplo, nas reuniões de coordenação, nos dias
destinados à formação, na Avaliação Institucional e nos Dias Temáticos durante todo ano
letivo.
O resultado da avaliação do desenvolvimento da aprendizagem da criança é
registrado em forma de Relatório de Desenvolvimento Individual do aluno - RDIA, após, as
reflexões, análises e interferências oriundas dessa sistemática do RDIA, que será entregue
aos pais no final de cada semestre.

13. PROJETOS ESPECÍFICOS
A elaboração do Projeto Politico Pedagógico foi realizada através de rodas de conversa e
estudos com todos os segmentos: professores, monitores, nutricionista, auxiliares de
serviços gerais, auxiliares de cozinha, porteiro, e a equipe gestora, bem como a comunidade
escolar, com o objetivo de saber a real necessidade e desenvolvimento das crianças. O
Instituto Paz e Vida apresenta o Projeto Politico Pedagógico com base na política
educacional vigente, preconizada pelo Ministério da Educação no qual permite acompanhar
o educando no seu desenvolvimento, considerando suas particularidades e ao mesmo
tempo oferecendo suporte afetivo e educativo com a finalidade em atender a educação

integral, na busca de uma educação de qualidade. Ouvir o barulho da chuva, saborear os
alimentos, cheirar uma flor, ver as cores do arco-íris, sentir o vento ou a mão de um
amigo fazendo carinho, através dos cinco sentidos é possível interagir com o mundo
ao nosso redor. Não há como capturar e perceber nossos arredores sem usar pelo menos
um (ou mais) dos nossos cinco sentidos, seja a audição, a visão, o tato, paladar ou olfato.
Eles são a porta de entrada para que qualquer mensagem, estímulo ou sensação chegue
até nós. É através deles também que reagimos aos arredores: no calor buscamos refresco,
no frio procuramos nos aquecer, diante do perigo corremos, etc. Além disso, trabalhar com
os cinco sentidos é trabalhar o autoconhecimento, e prepara o corpo emocional. É através
dos sentidos que captamos informações e as processamos, e isso para diversas situações:
de uma complexa análise de um problema ou para apenas formarmos nossos gostos e
preferências. Dessa forma, é importante que o educador esteja atento aos seus alunos
quanto ao desenvolvimento de seus sentidos, em especial na educação infantil.
Proporcionar ao aluno conhecer e desenvolver essas habilidades é importante no âmbito
intelectual, cognitivo, social e psicológico das crianças. Assim, o presente projeto tem
como eixo temático o corpo e os cinco sentidos como forma de explorar e interagir com o
mundo.

Seram

realizadas

atividades

que

explorarem

cada

um

dos

sentidos.

PROJETO

OBJETIVO

RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO

Promover palestras

Equipe gestora,

Registro

com psicólogos com

educadores, funcionários

imagem de cada atividade

através da compreensão

tema educar e cuidar;

da instituição e

realizada

comunidade escolar

atividades por meio do

história

da

família,

por

meio

CRONOGRAMA

Interagir família e escola

da

Registro

de

de

condicionantes sociais que

Incentivar a

desenho livre ou dirigido

envolvem essa instituição

participação dos pais

feitos

e a escola, desmistificar

nos eventos

para

preconceitos

promovidos pela

expressar

nessa relação, buscando

Escola bem como nas

entendimentos

envolver toda comunidade

apresentações dos

músicas cantadas e das

escolar

alunos; Reunir

histórias contadas;

existentes

no

educativo

Família na Escola

PRINCIPAIS AÇÕES

processo
e

assim

pelos

educandos

que

possam

bimestralmente com

Registro

possibilitar a melhoria da

pais/família para

Vídeo

aprendizagem.

apresentar um

Estabelecer relações entre
o

passado cultural

famílias,

das

por

meio

avaliação

A

ocorrerá

sensível

durante todo o projeto, por
meio de observações e

Apresentar projetos

relatos

das

transformações e reflexos

desenvolvidos pela

alunos

durante

no

Escola bem como

projeto.

comportamento

e

percepção social presente;
Aproximar

família

e

educadores,

através

de

momentos de interação e
reflexão,

visando

de

momento de escuta
das
suas

os

avaliar sua eficácia;
Motivar os pais no
compromisso de
acompanhar seus
filhos no desempenho
de ensino e

famílias
todo

e
o

Mensalmente

estabelecer

uma

linguagem

em

aprendizagem.

comum,

para melhor organização

Divulgar o Regimento

de

e o calendário Escolar

uma

aprendizagem

significativa;
reflexão

-

Realizar

sobre

as

comentando sobre os
dias letivos e o

diferentes representações

cumprimento da carga

do papel da família e da

horária; Desenvolver

escola na sociedade atual;

atividades voltadas
para a

Família na Escola

Mensalmente

Sensibilizar

familiares

e

integração/participação

educadores

sobre

a

da família na escola.

necessidade da parceria
no acompanhamento da

Convidar

criança avançando assim,

família para contribuir de

coletivamente, em relação

alguma

à natureza educativa e

aprendizagem

emancipatória;

educandos( contação de
história,

pessoas

forma

para

da

a
dos

musicalização,

Socializar as expectativas

receitas saudáveis, entre

que família e escola têm,

outros).

uma em relação a outra,
investigando o sentido do
processo educativo formal
sob a ótica de cada uma,
analisando e confrontando
coletivamente os diversos
pontos

de

vista;

-

Compreender

função

social da escola.

PROJETO

OBJETIVO

PRINCIPAIS AÇÕES

AVALIAÇÃO

Equipe gestora,

Registro por meio de

Favorecer um ambiente

Propiciar uma acolhida

educadores, funcionários

imagem de cada atividade

rico em estímulos, onde a

fraterna, valorizando sua

da instituição e

realizada Registro de

criança poderá conhecer e

presença na escolar com

comunidade escolar

atividades por meio do

viver novas experiências,

recadinhos na

desenho livre ou dirigido

expressando seus

agenda,lembrançinhas.

feitos pelos educandos

pensamentos, sentimentos

Boas -vindas

RESPONSÁVEIS

para que possam

e emoções livremente;

Passeio pela escolar para

fazer com que a criança se

conhecer todos os

adapte nesse novo mundo

ambiente e assim se

que se inicia a educação

familiarizar com um

infantil através de uma

ambiente tranquilo.

rotina organizada.
Favorecendo a ela
momentos prazerosos,
educativo e de
tranquilidade

expressar os
entendimentos das
músicas cantadas e das
histórias contadas;
Registro por meio de

Realização de uma
semana com atividades
mais lúdicas.(contação de
histórias,apresentação
musicais e teatrais).

Vídeo.A avaliação ocorrerá
durante todo o projeto, por
meio de observações e
relatos das famílias e
alunos durante todo o
projeto.

CRONOGRAMA

Bimestral

PROJETO

Grafismo

OBJETIVO

PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO

Analisar as possíveis

É um registro feito através

Equipe gestora e

interações entre os

de desenhos onde as

educadores.

processos de desenho e

professoras fazem uma

durante todo o projeto, por

de escrita, tendo por foco

comparação da evolução

meio de observações das

as estratégias de

dos registros e as crianças

professoras durante todo o

representação construídas

também se expressam

projeto.

pelas crianças. Além disso,

atraves dos desenhos.

as crianças expressam
sentimentos e tomam um

Analisar o processo de

contato com o universo

desenvolvimento do

amplo de muitas

desenho e da escrita.

possibilidades e
experiências
desenvolvendo os sentidos
e exercitando suas
habilidades motoras.

CRONOGRAMA

A avaliação ocorrerá

Mensalmente

PROJETO

OBJETIVO
Despertar o interesse das
crianças para o cultivo de
horta e conhecimento do
processo de germinação;
Oportunizar aos alunos a
cultivar hortaliças
utilizadas como alimentos;

Horta

Conscientizar a
importância de estar
saboreando um alimento
saudável e nutritivo;
Degustar o alimento
semeado, cultivado e
colhido;

PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO

propiciar às crianças o

Equipe gestora,

Registro por meio de

contato com a terra, com a

educadores,crianças,

imagem de cada atividade

água, como o ar, é educá-

funcionários da instituição .

realizada Registro de

las na perspectiva de uma

atividades por meio do

educação ambiental.

desenho livre ou dirigido

CRONOGRAMA

feitos pelos educandos
Semear as sementes com
as crianças;

para que possam
expressar os

Regrar diariamente a
horta;

entendimentos das

Colher as folhagens e
frutas com as crianças

histórias contadas;

Construção de regador
com materias de sucata.

Vídeo

músicas cantadas e das

Registro por meio de

A avaliação ocorrerá
Identificação do plantio por

durante todo o projeto, por

turma;

meio de observações e

Elaboração

de

receitas

utilizando as hortaliças.

relatos das famílias e
alunos durante todo o
projeto.

Semanalmente

PROJETO

OBJETIVO
Valorizar as diferenças
entre as pessoas, culturas,
respeitando às
manifestações culturais.

Participar de atividades

Cultural (Festa das
Regiões)

PRINCIPAIS AÇÕES

brincadeiras.

AVALIAÇÃO

Planejamento de
atividades lúdicas
individuais e coletivas;

Equipe gestora,

Registro por meio de

educadores, funcionários

imagem de cada atividade

da instituição e

realizada Registro de

Trabalhas as comidas

comunidade escolar

atividades por meio do

típicas,vestimentas das

desenho livre ou dirigido

regiões;

feitos pelos educandos

que envolvam histórias,
parlendas, trava-língua,

RESPONSÁVEIS

para que possam
Trabalhar as vivencias e
custumes de cada região

expressar os
entendimentos das
músicas cantadas e das
histórias contadas;
Registro por meio de
Vídeo

CRONOGRAMA

Anual

PROJETO

Brasil de todos os
povos
(consciência
negra):

OBJETIVO

PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO

Respeitar, valorizar as
diferenças étnicas e
físicas;

Planejamento de

Equipe gestora,

atividades lúdicas

educadores, funcionários

A avaliação ocorrerá

individuais e coletivas

da instituição e

durante todo o projeto, por

Incentivar as crianças a
dizer não ao preconceito
racial, e motivá-las a
respeitar ao seu próximo.

direcionado a consciencia

comunidade escolar

meio de observações e

Valorizar e respeitar o
indivíduo independente de
sua raça;

Negra;

CRONOGRAMA

relatos das famílias e
alunos durante todo o

Apresentação das crianças
e funcionários.

projeto.
Registro por meio de
imagem de cada atividade

Apresentação de grupo

realizada

cultural da Região.

Registro de atividades por
meio do desenho livre ou

Desfile das vestimentas.

dirigido feitos pelos

Confecção de fantoches

educandos para que

com perfil afro;

possam expressar os

Festa da consciência

entendimentos das

Negra;

músicas cantadas e das
histórias contadas;

Exploração de
sons,danças e culturas

Registro por meio de

africanas;

Vídeo.

Bimestral

PROJETO

OBJETIVO

PRINCIPAIS AÇÕES

Estimular e praticar a

Momento Cívico e
Cultural

RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO

Equipe gestora,

Registro por meio de

conscientização das

O Momento Cívico e

educadores, funcionários

imagem de cada atividade

crianças ao amor à pátria.

Cultural tem como

da instituição e

realizada por meio do

finalidade educativa, sendo

comunidade escolar

desenho livre ou dirigido

Promovendo a partir da

inspirada nos princípios da

feitos pelos educandos

música, a integração das

liberdade e nos ideais da

para que possam

crianças, dando-lhes

solidariedade humana, na

expressar os

oportunidades de

qual visa o pleno

entendimentos das

expressar sensações,

desenvolvimento da

músicas cantadas e das

sentimentos e

pessoa e o preparo para o

histórias contadas;

pensamentos, por meio de

exercício da cidadania.

Registro por meio de

apresentações musicais e

Momento em que

Vídeo

teatrais. Possibilitando

estaremos realizando a

A avaliação ocorrerá

ampliar seu conhecimento

Hora Cívica com

durante todo o projeto, por

de mundo.

hasteamento da Bandeira

meio de observações e

Nacional, manifestando

relatos das famílias e

atitudes de respeito à

alunos durante todo o

nossa pátria e às

projeto.Registro de

diversidades culturais.Por

atividades

meio do Momento Cívico e
Cultural as crianças

CRONOGRAMA

Semanalmente

PROJETO

Amiguinho
da
sala

OBJETIVO

PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO

Propiciar às crianças

Este projeto pretende

Equipe gestora,

Registro por meio de

vivenciar o brincar, a

atuar, tanto com os alunos,

educadores e comunidade

imagem de cada atividade

brincadeira e o brinquedo

como pais e responsáveis,

escolar

realizada Registro de

como ferramenta para

trabalhar a importância de

atividades por meio do

aprender, desenvolver e

cuidar do outro, aproximar

desenho livre ou dirigido

expressar-se de maneira

a família, além de estar

feitos pelos educandos

integral.Estimulando a

trabalhando

para que possam

aprendizagem por meio do

responsabilidade e

expressar os

brincar nas diferentes

respeito às diferenças.

entendimentos das

linguagens, criando

(Toda sexta-feira, uma

músicas cantadas e das

oportunidades para que

criança levará o amiguinho

histórias contadas;

professores e crianças

para casa (boneco, urso),

Registro por meio de

ampliem seu repertório de

onde ela terá que cuidar

Vídeo

brincadeiras. Despertar

durante o fim de semana

nas crianças, o respeito

sendo acompanhado por

A avaliação ocorrerá

entre as pessoas,

um caderno de registro).

durante todo o projeto, por

estabelecendo a ligação

meio de observações e

entre aquilo que é real e o

relatos das famílias e

imaginário, tão presente no

alunos durante todo o

cotidiano das mesmas, em

projeto.

que poderão expressar
sua percepção de mundo,
oportunizando assim, o
desenvolvimento da
linguagem, do pensamento

CRONOGRAMA

Semanalmente

lógico, da imaginação,
socialização, construção
da identidade e autonomia.

• Observação: Devido a pandemia, não iremos realizer o projeto amiguinho da sala.
PROJETO

OBJETIVO

PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEIS

Neste sentido, o projeto

Alimentação
saudável

AVALIAÇÃO

Equipe gestora,

Registro por meio de

objetiva estimular as

Uma

a

educadores, nutricionista,

imagem/vídeo de cada

crianças do IPV a ter

nutricionista da escolar irá

funcionários da instituição

atividade realizada

conhecimento sobre

preparer

alimentação e nutrição de

saudavel de acordo com o

meio do desenho livre ou

forma transversal e

planejamento

dirigido feitos pelos

interdisciplinar com seus

professoras e fazer com as

educandos para que

estudos, promovendo a

crianças, com direito ao

possam expressar os

construção do

passo a passo da receita e

entendimentos das

conhecimento crítico e

degustação.

músicas cantadas e das

vez

por

uma

mês

receita

das

CRONOGRAMA

Registro de atividades por

estimulando um viver mais

histórias contadas;

na Educação

saudável, permitindo que

Registro por meio de

Infantil

as crianças experimentem

Vídeo

cores, texturas e sabores
em meio a uma

A avaliação ocorrerá

brincadeira.

durante todo o projeto, por
meio de registros.

Semanalmente

PROJETO

OBJETIVO
Propiciar às crianças
vivenciar o brincar, a
brincadeira e o brinquedo
como ferramenta para

PRINCIPAIS AÇÕES

direito dos bebes e
das crianças

AVALIAÇÃO

Planejamento de
atividades lúdicas
individuais e coletivas;

Equipe gestora,

Registro por meio de

educadores, funcionários

imagem de cada atividade

da instituição e

realizada Registro de

Contação de histórias ;

comunidade escolar

atividades por meio do

aprender, desenvolver e

O Brincar com o

RESPONSÁVEIS

desenho livre ou dirigido

expressar-se de maneira

Brincadeiras livres e

feitos pelos educandos

integral.Estimulando a

dirigidas.

para que possam

aprendizagem por meio do

expressar os

brincar nas diferentes

entendimentos das

linguagens, criando

músicas cantadas e das

oportunidades para que

histórias contadas;

professores e crianças

Registro por meio de

ampliem seu repertório de

Vídeo

brincadeiras.
A avaliação ocorrerá
Proporcionar aos pais a

durante todo o projeto, por

rotina de brincarem com

meio de observações e

seus filhos;

relatos e registros das

Resgatar as brincadeiras e
usar a imaginação;
Incentivar mais o
movimento e sua
importância;

CRONOGRAMA

famílias e alunos durante
todo o projeto.

Semanalmente

Mostrar que não
precisamos de materiais e
nem de brinquedos para
poder brincar;
–Estabelecer a importância
do brincar;
–Combater o sedentarismo
e obesidade na educação
infantil;

Semanalmente

PROJETO

OBJETIVO
Estimular nas crianças o

Registro por meio de

educadores,crianças,

imagem de cada atividade

funcionários da instituição

realizada Registro de

e comunidade escolar

atividades por meio do

sentimentos, vocações,

Estimular a fala das
crianças

percepções,

Vídeo (gravar as crianças

feitos pelos educandos

experimentações,

tocando instrumentos)

para que possam

desenvolvendo

Infantil
Musicalidade das
infâncias: de cá;de
lá, de todo lugar

AVALIAÇÃO

Equipe gestora,

brincar com as músicas,

Na Educação

RESPONSÁVEIS

Planejamento de
atividades lúdicas
individuais e coletivas;

prazer em cantar, dançar e

Plenarinha

PRINCIPAIS AÇÕES

desenho livre ou dirigido

movimentos, expressões,

expressar os

ritmos e socialização.

entendimentos das

Despertar nas crianças o

músicas cantadas e das

aprendizado para as

histórias contadas;

cantigas de forma lúdica e

Registro por meio de

prazerosa;

Vídeo

Desenvolver a esculta

A avaliação ocorrerá

sonora e musical;

durante todo o projeto,

Criar livremente sons com

por meio de

o corpo, e escutar músicas

observações e relatos

diversas;

das famílias e alunos

Proporcionar momentos

durante todo o projeto.

lúdicos e prazerosos na
produção e confecção de
objetos sonoros;

CRONOGRAMA

Semanalmente
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PLANO DE AÇÃO 2021
INSTITUTO PAZ E VIDA-MATRIZ

1.BREVE DESCRIÇÃO DA REALIDADE
Este documento foi construído com base na legislação vigente, com abordagem no Guia de Orientações de
Retorno Presencial nas IEP. Além de estarem presentes neste plano de ação os números das leis e decretos
pertinentes à COVID 19 para possíveis pesquisas, serão apresentadas as medidas adotadas pela instituição. A
creche preza pelo bem estar de seus funcionários, pais e crianças. Por isso, todos os esforços estão
direcionados às melhores práticas para os trabalhos do dia a dia e a efetiva retomada das aulas presenciais.
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado, a uma Síndrome Gripal-SG (presença de um quadro
respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos dois dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre
associada a dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza) até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais
comuns:

•

Tosse

•

Febre

•

Coriza

•

Dor de garganta

•

Dificuldade para respirar

•

Perda de olfato (anosmia)

•

Alteração do paladar (ageusia)

•

Distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia)

•

Cansaço (astenia)

•

Diminuição do apetite (hiporexia)

•

Dispnéia (falta de ar)

Foi Disponibilizado via grupo de whatsapp um Manual da Família para os pais conhecerem a dinâmica de
funcionamento da Instituição nesse período de pandemia. A instituição optou por atendimento 100% das
crianças desde o inicio do retorno.
Os funcionários retornaram as aulas presenciais apenas vacinados com a primeira dose, que foi aplicada nos
colaboradores no dia 12 de junho de 2021, a segunda dose esta marcada para ser aplicada no dia 04 de
Setembro.

2. ADEQUAÇÕES NAS ESTRUTURA FÍSICA PARA O ATENDIMENTO
PRESENCIAL
À medida que as escolas reabrem, é importante adotar precauções dentro e fora da sala de aula para
evitar a propagação da Covid-19.
•

Foi colocado em todas as salas de aula, porta papel toalhas e porta álcool em gel para higienização das
mãos;

•

Informativos com dicas de limpeza, desinfecção para os locais de convívio, uso correto da máscara e
distanciamento físico;

•

Instalação do acrílico na secretaria.

AÇÕES DE PREVENÇÃO INSTITUCIONAL
O QUE A CRECHE IPV ADOTOU?

Treinamentos/Orientações:
• Treinamento presencial do guia respeitando o distanciamento da equipe Pedagógica;
• Treinamento das equipes de limpeza, cozinha, nutricionista, Monitoras.
• Instrução para realização de limpeza e desinfecção das superfícies das salas de aula e demais espaços
da escola (cadeiras, mesas, aparelhos, brinquedos, maçanetas, e equipamentos de educação física)
após o uso. Preconiza-se a limpeza das superfícies, com detergente neutro, seguida de desinfecção
(álcool 70% ou hipoclorito de sódio);
• Higienização das mochilas com álcool 70% na entrada da creche.
• As mochilas não poderão ficar dentro de sala.
• Adotamos cestas plásticas para ficar na porta das salas e colocar o sapato das crianças assim que elas
chegam na creche.
• O funcionário deverá utilizar o uniforme, somente dentro da Instituição.
• O uso da máscara é obrigatório para todos que adentrarem na Instituição.
• Reunião com os pais via google meet, para esclarecimento de dúvidas sobre o retorno presencial e
dúvidas sobre o manual da Família.

• Afastamento de funcionários com comorbidades, no caso do IPV, apenas uma Monitora do Maternal
II-C que encontra-se gestante.

Mapeamento de processos :
• Criação de processos específicos com documentação para casos de infeção por COVID-19, com a
orientação de obrigatoriedade de comunicação imediata à Coordenação/ Direção, em caso de mal
estar;
•

Orientação a colaboradores do Grupo de Risco, conforme Plano de Contingência da Secretaria de
Saúde, serão tomadas providências específicas para cada caso.

•

Disponibilizar para a Creche o laudo médico de restrições alimentares;

•

A folha de ponto dos funcionários está sendo manualmente e registra a temperatura na entrada e na
saída da instituição.

•

A creche irá fazer um levantamento por meio telefônico, sobre a opção de aulas remotas ou
presenciais e o motivo.

Equipamentos de Proteção:
•

Aquisição de sabonete líquido e/ou álcool em gel (70%), a fim de estimular a correta higienização das
mãos, instalados em pontos de maior circulação, tais como: banheiro infantil e adulto, refeitório, salas
de aula, atendimento da secretaria, entrada da cozinha.

•

Adoção de “face shield” e luvas, principalmente para a entrada/saída, limpeza e na alimentação das
crianças.

•

Aquisição de termômetro infravermelho para medição da temperatura de funcionários, pais e crianças
e quem adentrar á Instituição.

Atendimento Presencial das crianças:
•

Os horários de entrada na Creche é as 7:00 da manhã com tolerância de 15 minutos para a entrada. O
horário de saída é as 17:00 também com a tolerância de 15 minutos.

•

Os responsáveis não poderão entrar nas dependências da Creche nos horários de entrada e/ou saída.
Caberá à equipe da Creche encaminhar as crianças até as suas salas no início das aulas, bem como,
levá-los até a saída no horário de término das aulas;

•

Ao chegar na sala as monitoras irão colocar a roupa da criança separada em uma sacola plástica
identificada, juntamente com a toalha individual da criança para a hora do banho.

•

Utilizaremos um chinelo de dedo para uso interno, que permanecerá na creche durante toda a
semana.

•

Restringimos os bebedouros apenas para encher as garrafinhas dos funcionário e das crianças.

•

Ao término da aula as crianças aguardarão na mesa do refeitório os responsáveis chegarem para a
saída organizada e seguindo todos os protocolos;

•

Um documento específico deverá ser assinado pelo pai ou responsável da criança e encaminhado à
Secretaria da Unidade: Declaração de Responsabilidade de Prevenção à Covid-19 (Anexo I).

•

Desenvolvimento de cronograma que evite atividades que envolvam grandes aglomerações em
ambientes fechados; ( Anexo II).

•

Entrada e Saída em portões separados;

•

Crianças consideradas do Grupo de Risco, conforme Plano de Contingência – Coronavírus - da
Secretaria de Saúde, devem permanecer em casa.

•

Crianças que apresentarem algum sintoma de gripe também deverá permanecer em casa.

•

A secretaria só estará aberta para atendimentos presenciais fora do horário de pico (entrada e saída
das crianças). Atendimento com as professoras, somente com horário agendado pelo fone: (61) 30132957 com a coordenadora ou pelos grupos de WhatsApp de cada turma.

3-AÇÕES PEDAGÓGICAS

•

A recreação será com horário marcado, por turma em parque esportivo, brinquedoteca, sala de aula,
espaços livres e abertos. A recreação ocorrerá diariamente segundo grade horária de cada turma, os
brinquedos individuais serão higienizados pelas monitoras antes do uso. ( Anexo II).

•

Conscientização da importância da utilização das máscara e da forma correta da utilização. Reforçar a
importância de não toca-la, não trocar de máscara com o(a) irmãozinho(a) e/ou coleguinha e não tocar
os olhos, nariz e boca;
Disponibilização um estojo ou “sacolinha” (com nome) próprio para guardar máscaras limpas (para
possíveis trocas) e outro para a guarda das máscaras utilizadas;

•

Conscientize a criança da importância de não abraçar, não beijar, não pegar na mão;

•

Conscientize a criança da importância de não compartilhar os seus objetos pessoais que devem estar,
todos, identificados com seu nome;

•

A utilização dos banheiros está sendo de forma escalonada e utilizados por apenas duas turmas.

•

As mesas do refeitório também são demarcadas e separadas por turma. Cada turma tem a sua mesa
especifica.

•

As coordenações estão acontecendo presencialmente e todos os dias de 15h00 ás 16h00 Maternal I e
de 16h00 ás 17h00 Maternal II. Optamos separar para não gerar aglomeração, pois a sala de
coordenação é pequena.

ANEXO I

Declaração de Responsabilidade de Prevenção à covid-19 – Pais e/ou Responsáveis Legais
Eu, _________________________________ CPF ____________________
Responsável pela criança _____________________________devidamente matriculada no Instituto Paz e Vida,
declaro pelo que sei que a criança não apresentou quaisquer sintomas para Covid-19 e não esteve em contato
com qualquer pessoa contaminada nas últimas duas semanas. Nos comprometemos por meio deste
documento a:
Cumprir com todos os protocolos de prevenção à Covid-19 na creche conforme plano de ação de retorno às
aulas presenciais.
Caso apresente algum sintoma referente à covid-19 ou Síndrome Gripal, ou tenha proximidade com pessoa
infectada a criança não deverá ser encaminhada à Creche e posteriormente informar a direção da Creche.
Em caso de testagem positiva a Creche será informada IMEDIATAMENTE para que realize as ações de
sanitização e execução dos processos de prevenção mais rigorosos previstos no Protocolo. Buscar
pontualmente a criança conforme horário da Instituição.

Brasília _____/______/_____

_________________________
Assinatura

ANEXO II

TURMAS

HORÁRIOS

SEGUNDAFEIRA

TERÇAFEIRA

QUARTAFEIRA

QUINTAFEIRA

SERTA-FEIRA

Quadra

Parque II

Pátio

Horta

MATERNAL I-A

8h20 às
9h00

MATERNAL I-B

8h20 às
9h00

Horta

Pátio

Parque I

Quadra

Parque II

MATERNAL II-A

8h20 às
9h00

Quadra

Parque II

Pátio

Horta

Parque I

MATERNAL II-B

8h20 às
9h00

Parque II

Horta

Quadra

Parque I

Pátio

MATERNAL II-C

8h20 às
9h00

Pátio

Parque I

Horta

Parque II

Quadra

MATERNAL II-D

8h20 às
9h00

Quadra

Parque II

Pátio

Horta

Parque I

Parque I
7h40

*OBS: todos os espaços são higienizados antes do uso.

ANEXO III

Prezados pais e/ou responsável,
Considerando o retorno gradual às aulas, conforme circular nº 15/2021-SEE/SUPLAV Brasília-DF, de 28 de
junho de 2021. Solicitamos o preenchimento do seguinte Termo de Responsabilidade, para que assim
possamos ter a anuência formal do(a) senhor(a) para o retorno de seu(sua) filho(a) às aulas presenciais.
Os pais ou responsáveis que optem por não levar seu(sua) filho(a) às aulas presenciais deverão observar o
pleno acesso à plataforma online de ensino, bem como outras formas e modalidades de ensino não presencial,
destacamos que estarão dispiniveis atividades impressas. Optando por aula não prersencial o responsavel não
podera levar a criança à creche durante o periodo em que durar a pandemia ou mediante determinação
governamental.
Salientamos a importância deste Termo, porque ele também será instrumento de controle dos alunos que
não assistirão às aulas de forma presencial, para que, assim, seja possível uma organização da instituição.
Reforçando que o atendimento esta sendo disponibilizado para 100% das crianças matriculadas.
Portanto, o(a) senhor(a) precisa:
1º) Preencher o Termo de Responsabilidade abaixo, com os dados completos e com letra legível.
Linha para recortar ✂

_____________________________________________________

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, ___________________________________________________, responsável por (nome do aluno
completo) __________________________________________, aluno(a) do Instituto Paz e Vida,
turma_____________________________________, afirmo que meu(minha) filho(a):
( ) Neste momento, não vai frequentar as aulas presenciais, permanecendo no ensino
remote até o final do ano.
Ceilândia, _______de ___________________ de 2021.

_________________________________________________________
Assinatura do pai/responsável

