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APRESENTAÇÃO 

   

    A elaboração do Projeto Político pedagógico – PPP que apresentamos, deu-

se em várias etapas. No princípio do ano letivo, quando a diretora e coordenadora 

pedagógica acolheram professores e monitores, pais e demais funcionários em 

momentos diferenciados para salientar a importância de uma interação dinâmica e 

participativa entre creche e família com o intuito de propiciar a todos, um recíproco 

conhecimento dessa comunidade escolar. Tal acolhida aconteceu para os professores 

e monitores na semana pedagógica e para os pais em reunião coletiva, esclarecedora, 

onde foi repassado a estes o contrato com as normas estabelecidas. É interessante 

ressaltar que colhemos informações dos alunos desde o momento da matrícula onde 

os pais respondem a ficha de matrícula com informações pertinentes à vida social da 

família e o formulário da saúde da criança; ambos facilitadores do processo de 

conhecimento prévio da vida da criança e suas peculiaridades. Após este processo os 

pais são direcionados a conhecer os ambientes da creche com o intuito de tranquilizar 

e fazê-lo sentir qual o ambiente que seu filho (a) vai ficar durante o dia todo. Durante o 

processo de construção e avaliação do PPP houve reuniões e discussões relacionadas 

ao Currículo em Movimento, as Orientações Pedagógicas, as DCN”S e Referenciais 

Curriculares Nacional para a Educação Infantil, Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 

dentre outros documentos pertinentes a Educação Infantil. 

    

 A última fase da discussão para aprovação final do documento, com a 

participação de parte do corpo funcional da creche e de sua diretoria e sentindo 

necessidade de alguns ajustes, bem como viabilizando meios necessários para estar 

em consonância com alguns documentos como as OPs 2017- SEDF e o Plano Distrital 

de Educação-DF e com o intuito de melhorar o aspecto pedagógico e adequar à nova 

modulação para atendimento as 182 crianças de 1 a 4 anos. Nesta perspectiva e em 

comum acordo com os docentes e comunidade escolar, continuaremos com os 

projetos: Leitura, Festa da Família, Projeto Educação para o Trânsito e Projeto 

Educação Alimentar e acrescentaremos o projeto Festa Junina . 

   A intenção maior deste documento é retomar o exercício da discussão e 

conclusão coletiva, para que haja melhoramento em aspectos gerais e venha definir e 

direcionar todo o trabalho desenvolvido na Creche. O PPP não é nada mais que um 

referencial de qualidade necessário para a fundamentação pedagógica no trabalho 

executado na instituição. Nele estão inseridos o pensamento e a proposta do trabalho 

dos profissionais da Creche em resposta às necessidades e aspirações dos seus 



 

 

usuários. Está em conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais orientados 

pelo MEC e com os Referenciais Teóricos em vogo para a Educação Infantil. 

  

  Assim essa proposta pretende subsidiar e orientar a equipe da Creche 

Frederico Ozanam quanto aos procedimentos essenciais na sua ação educativa. 

Desejamos que este trabalho represente uma consistente e significativa contribuição a 

todos os envolvidos no processo pedagógico desta unidade escolar.  

 

 

 

 

Manuela Soares Rizzo Solano 

                                                                                                      Diretora Pedagógica 
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I – PERFIL INSTITUCIONAL 

1 - MISSÃO 

 

 A missão da SEEDF é “Proporcionar uma educação pública, gratuita e 

democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar 

como agente de construção científica, cultural e política da sociedade, 

assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com 

êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes”. (PPP Carlos 

Mota, p.25) 

     Com base nisso, temos como missão a formação integral do individuo 

considerando os aspectos: afetivo, cognitivo, motor e social por meio de 

ambiente saudável e propicio a aprendizagem. A instituição alicerça suas 

atividades inspirada nos valores cristãos fundamentais como a Verdade, 

Justiça, a Fraternidade e o Amor, além dos pilares essenciais a educação 

como: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender 

a ser. Têm por finalidade oferecer ensino gratuito e de qualidade juntamente 

com a participação da família e da comunidade, assegurando: 

 

•  O desenvolvimento integral do educando em seus aspectos: 

físicos, psicológicos, sociais, intelectuais, afetivos e religiosos. 

•  Proporcionar condições para que a criança desenvolva suas 

potencialidades. 

• O aprimoramento da criança como pessoa humana, incluindo a 

formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual, do 

pensamento reflexivo e crítico, e da criatividade. 

• Estimular a autoconfiança e a capacidade de resolução de 

problemas. 

• Criar um clima harmonioso, afetivo, cooperativo e solidário entre 

todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

• Propiciar a formação de hábitos, habilidades e atitudes 

indispensáveis ao seu bem-estar. 
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• Respeitar as diferenças individuais e o ritmo próprio de cada 

criança. 

 

2 – HISTÓRICO DA ESCOLA 

     No dia 15 de julho de 1976, foi lançada a pedra fundamental da Casa de 

Frederico Ozanam. O projeto inicial era composto de 3 (três) pavilhões: um 

destinado a creche/orfanato, outro ao asilo e o terceiro para administração, 

lavanderia, cozinha/refeitório e capela. Porém, o projeto não saiu do papel. 

     Em 1978, recebemos ajuda da SIDERBRÁS que ao se desfazer de um 

canteiro de obras no Plano Piloto fez a doação de uma grande quantidade de 

material de construção, o qual foi utilizado para construção de um galpão de 

madeira com várias divisões. 

      No dia 16 de 1978, teve início os trabalhos da creche sob a direção da 

Senhora Argentina de Oliveira Russo, sendo matriculadas 54 crianças nas 

quais eram 26 meninos e 28 meninas, filhos de assistidos das Conferências. 

      No dia 02 de outubro de 1979, teve início à construção do primeiro 

pavilhão de alvenaria, e no dia 12 de outubro de 1980, foi inaugurado 

solenemente o primeiro pavilhão Antônio Feitosa dos Santos, numa 

homenagem póstuma a um dos maiores vicentinos de Brasília. 

      Em 1997 a Creche passou a atender 110 crianaçs, onde eram 70 

mantidos pelo convênio celebrado com as Secretarias de Serviços Sociais do 

DF e paralelamente existia outro convênio com a Fundação Educacional do DF 

que apoiava financeiramente a Escola de Alfabetização com 140 alunos. 

      No final de 1999 o total de crianças chegou a 240, visto que nesta época 

tínhamos como parceiros além do GDF, a LBA. Após a extinção da LBA a 

creche passou a sobreviver apenas com os recursos do convênio com a 

Secretaria de Serviços Sociais do DF. Em 1998 o convênio não foi renovado 

por divergências de documentação que não foi regularizada. Sem a subvenção 

oficial o pagamento dos funcionários sofreu prolongados atrasos e não foram 
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feitos pagamentos dos encargos sociais e trabalhistas. A creche estava na 

eminência de ser fechada. 

      No final de novembro de 2000 no auge de suspender o atendimento o 

senhor José Gonçalves de Oliveira juntamente com um grupo de vicentinos 

voluntários assumiram o encargo e fizeram um planejamento específico para 

garantir recursos e dar continidade ao atendimento. Neste período ocorreu uma 

interrupção das atividades da creche entre o período de dezembro de 2000 ao 

início de março de 2001. Retomando as atividades normais em 10/03/2001. 

     Para saldar o débito dos salários dos funcionários, a diretoria buscou 

empréstimos junto ao CCB (Conselho Central de Brasília) e CMB (Conselho 

Metropolitano de Brasília), que permitiu a sua quitação no início de março de 

2001. 

     Após constantes buscas de melhorias em 2009 celebramos convênio de 

nº 33/2009 com o Distrito Federal por intermédio da Secretaria do Estado de 

Educação; processo nº 380.003433/2008. 

     Outro acontecimento relevante para a instituição foi o credenciamento 

pelo Parecer n° 12/2010- CEDF; Processo n° 460.000361/2009 portaria nº 25, 

de 25 de dezembro de 2010, que credenciou a Creche pelo período de 

27/01/2010 a 31/12/2014; autorizando a Educação Infantil para crianças de seis 

meses a três anos de idade – creche e de quatro a cinco anos de idade – pré-

escola.  

   Neste mesmo ano formalizamos novamente convênio, desta vez o de nº 

20/2010 com o Distrito Federal, representado pela Secretaria de Educação e a 

Sociedade São Vicente de Paulo; sendo o processo de 080000072/2010 e 

nesta mesma perspectiva em 2011 o convênio de nº 04/2011.  

     Posteriormente continuamos com o convênio desta vez o de nº 40/2013 e 

nos últimos dois anos foram feitos termos aditivos com este mesmo convênio. 

 Em janeiro de 2017, a instituição iniciou as atividades com o convênio Nº 

035/2017, até 08 de agosto de 2017. 



 

11 

 

  No dia 09 de agosto de 2017, a instituição assinou junto ao GDF, o termo de 

colaboração Nº 147/2017, com vigência até 08 de agosto de 2022. 

 Em concordância com a solicitação feita pela Unidade Regional de 

Planejamento Educacional e Tecnológica Educacional – UNIPLAT – 

Coordenação Regional de Ensino da Ceilândia, no ano de 2018 sofreu 

alteração quanto à oferta de ensino, atendendo a faixa etária de 01 a 04 anos, 

ou seja, berçário II ao 1º período e extinguindo o atendimento para crianças de 

05 anos (2º período). Tal ação se fez necessária, pois a demanda para essa 

faixa etária é maior, tendo em vista que as turmas com crianças de 05 (cinco 

anos) se mantinham com vagas ociosas.  

3 – MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

                               

3.1 CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

 

 
 

 O SITE DO IBGE NÃO ESTAVA DISPONÍVEL. O TEXTO Á SEGUIR FOI O 

QUE ESTAVA DISPONÍVEL COM ESSAS INFORMAÇÕES. 

Ceilândia (Região Administrativa IX) é a localidade do Distrito Federal com a 

maior densidade urbana. Criada há cinquenta e oito anos para resolver 

problemas de distribuição populacional, a Região Administrativa possui 

atualmente mais de 600 mil habitantes.  

Pesquisa da Codeplan revela que nos últimos anos a Região Administrativa 

registrou ganhos na área social. Houve uma duplicação da proporção de 

moradores com nível superior, um aumento no número de acesso a 

computador e melhorias na condição dos 106.071 domicílios. A totalidade 

possui abastecimento de água, 80% estão ligados aos serviços de esgoto e 

82,4% têm coleta de lixo. 
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A renda domiciliar média da população é da ordem de R$ 2.407, e a renda per 

capita é de R$ 604. Ceilândia possui dinamismo próprio e oferece um terço dos 

postos de trabalho aos seus moradores. 

Ceilândia desenvolve um comércio forte, conquista os consumidores que 

moram na cidade, atrai gente de todo o DF, em busca de diversidade e bons 

preços, e emprega uma parcela considerável da sua população. De acordo 

com dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), 

44% da população acima dos dez anos de idade possui atividade remunerada 

na cidade. Deste número, 30% dos trabalhadores atuam no comércio. A 

pesquisa, de 2015, revela ainda que 37% dos trabalhadores da região 

trabalham na própria localidade. 

A cidade possui hotéis de grandes redes nacionais, dois shoppings, um 

campus do Instituto de Ensino Superior de Brasília (Iesb) e um da Universidade 

de Brasília (UnB), com cinco cursos na área de saúde.  

Ceilândia expressa suas raízes culturais por meio de festas tradicionais, 

movimentos e pontos tradicionais de cultura. As manifestações que ali se 

fixaram, desde a transferência da capital, se fazem presentes na rotina da 

cidade. Ao longo de sua história a cidade consolidou e expandiu celebrações 

regionais. 

A Região Administrativa possui o maior número de pontos de cultura 

fomentados pelo Ministério da Cultura: nove ao todo, e cada um desempenha 

um papel diferente em prol da comunidade, visando ao crescimento econômico 

e sociocultural local.  

Ceilândia congrega um Centro Interescolar de Línguas; dois CAICs; 83 escolas 

públicas; um hospital regional; 12 centros de saúde; o 4º Grupamento de 

Bombeiros Militar (GBM); uma Delegacia de Polícia Civil (24ª DP); um Batalhão 

da Polícia Militar (8ª BPM); 15 postos de segurança comunitária; um Centro 

Cultural, composto de uma biblioteca, um auditório e salas multiuso; um 

restaurante comunitário; um Parque Ecológico, Pontos de Encontro 

Comunitário; uma Vila Olímpica; um Tribunal Regional de Justiça; um Fórum; 

quatro cartórios; oito feiras permanentes e uma feira de artesanato. DADOS 

DESATUALIZADOS! 

A área urbana é de 29,10 km• e está subdividida nos seguintes setores: 

Ceilândia Centro, Ceilândia Sul, Ceilândia Norte, P Sul, P Norte, Setor O, 
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Expansão do Setor O, QNQ, QNR, Setores de Indústria e de Materiais de 

Construção e parte do Incra (área rural da região administrativa), setor Privê e 

condomínios em fase de legalização, como o Pôr do Sol e o Sol Nascente. A 

Região Administrativa IX está situada a 26 quilômetros da capital 

 

3.2- PERFIL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

3.2.1 PROFESSORES E MONITORES 

 

A Creche Frederico Ozanam, possui um quadro de 8 (oito) professoras e 15 

(quinze) monitoras, sendo que a faixa etária destes profissionais é entre 22 a 

54 anos, todas de sexo feminino residentes próximos ou cidades vizinhas. 

Desse número de professoras, 08 possuem Superior Completo e 7 possuem  

pós graduação. As monitoras 15 possuem ensino médio, 03 estão cursando 

ensino superior, 07 possui o ensino superior completo e 01 possui pós 

graduação. Quanto ao tempo de trabalho prestado para a Creche Frederico 

Ozanam, 11 trabalham  de 0 a 11 meses e  11 entre 1 a  9 anos.  

 

 

Gráfico 1 – Formação Profissional (Professores e monitores). 
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Gráfico 2- Tempo de serviço junto à instituição. 

As professoras participam dos projetos, dão sugestões de melhorias com o 

objetivo de ver o nome da instituição sendo divulgado de forma positiva, 

trabalham com a Equipe Pedagógica de forma harmoniosa, são incentivadoras 

de um ensino inovador, são abertas as novas perspectivas desde que tragam 

benefícios às crianças. 

 

3.2.2-DIREÇÃO CORPO TÉCNICO E DE APOIO ADMINISTRATIVO. 

 

A Escola possui em seu quadro funcional uma (01) Diretora Pedagógica, 

Habilitada em Magistério, Bacharel em Ciência da Educação, Licenciada em 

Pedagogia e Pós- Graduada em Gestão Escolar, uma (01) Coordenadora 

Pedagógica, habilitada em Pedagogia, cursando pós-graduação em  

Coordenação Pedagógica / Supervisão Escolar e Gestão e Orientação 

Educacional; uma (01) Secretária Escolar, habilitada em Técnico em 

Secretariado Escolar; bacharel em Serviço Social, (01) Nutricionista, graduada 

em  Nutrição e pós graduada em Segurança Nutricional e qualidade dos 

alimentos , (01) cozinheira, com certificado de ensino médio ; curso de 

merendeira e curso técnico de nutrição (04) auxiliar de serviços gerais com 

ensino médio e experiência comprovada; (01) porteiro com certificado de 

ensino médio e experiência comprovada. 
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3.2.3 - PROFISSIONAIS DE CONTRATAÇÃO FACULTATIVA 

 

A instituição optou em contratar (02) Auxiliares de cozinha com experiência 

comprovada; (02) agentes de segurança / vigia, com experiência comprovada e 

curso de segurança; (01) motorista, com certificado em Ensino médio e 

experiência comprovada; (01) coordenadora administrativa, cursando ciências 

contábeis; (01) auxiliar administrativo graduada em ciências contábeis. 
 

 

Grafico 3 – Indicativo da faixa etária de todos os funcionários da instituição 

3.2.4 – QUADRO DE PROFISSIONAIS 

QUADRO DE PROFISSIONAIS CONTRAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 

Quantidade Nome do Profissional Carga Horária 

01 Diretora Pedagógica 40 h/s 

01 Coordenadora Pedagógica 44 h/s 

01 Secretária Escolar 44 h/s 

01 Nutricionista 20 h/s 

01 Cozinheiro 44 h/s 

04 Serviços Gerais 44 h/s 

01 Porteiro 44 h/s 
 

QUADRO DE PROFISSIONAIS DE SALA DE AULA: 
 

Etapa/Turma 
Nº de 

Crianças 
Quant. de 

profissional 
Função do Profissional Carga Horária 

Berçário 15 
01 Professor(a) 40 h/s 

01 Monitora 44 h/s 

Maternal IA 21 
01 Professor(a 40 h/s 

02 Monitoras 44 h/s 

Maternal IB 21 
01 Professor(a) 40 h/s 

02 Monitoras 44 h/s 

Maternal IC 21 
01 Professor(a) 40 h/s 

02 Monitoras 44 h/s 

Maternal II A 24 
01 Professor(a) 40 h/s 

02 Monitoras 44 h/s 
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Maternal IIB 24 
01 Professor(a) 40 h/s 

02 Monitoras  44 h/s 

1º Período A 28 
01 Professor(a) 40 h/s 

02 Monitoras 44 h/s 

1º Período B 28 
01 Professor(a) 40 h/s 

02 Monitoras 44 h/s 
 

PROFISSIONAIS DE CONTRATAÇÃO FACULTATIVA 
 

Quantidade Função Carga Horária 

02 Agente segurança/Vigia 44 h/s 

01 Aux. Administrativo 44 h/s 

02 Aux. De Cozinha 44 h/s 

01 Coord .Administrativa 44 h/s 

01 Motorista 44 h/s 

   
 

Para a clientela atendida o número de pessoal de apoio é satisfatório, porém 

sentimos a necessidade de uma Assistente Social, uma Psicóloga e uma 

Orientadora Educacional e um servidor para a lavanderia. 

 

3.3 Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar 

 

Com o objetivo de conhecer individualmente o perfil socioeconômico-

cultural da comunidade na qual a escola está inserida e avaliar as motivações e 

necessidades foram aplicado um e questionário a todas as famílias, as quais 

têm filhos que estudam na Creche Frederico Ozanam, levando em 

consideração que na data de aplicação do questionário tínhamos 157 alunos 

matriculados, e desse número, apenas 66 pais contribuíram respondendo e 

fazendo a devolutiva do questionário. Quanto aos alunos, esse processo foi 

realizado através de atividades realizadas no decorrer dos projetos 

desenvolvidos (escuta sensível).  

 

  

 

 

 

 

 

“Eu moro perto da escola. Às vezes venho de 

bicicleta e às vezes caminhando”. 

“Tia, eu moro muito longe da creche e 

tenho que acordar bem cedinho para meu 

pai me trazer e não chegar atrasado ao 

trabalho.” 
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O Infância Creche Frederico Ozanam atende 182 crianças nas seguintes 

etapas e modalidades, divididos por faixa etária em 08 turmas, sendo: 01 turma 

de berçário II (01 ano), com 15 crianças; 03 turmas de maternal I (02 anos) 

com 24 crianças cada, totalizando 72 crianças;02 turmas de Maternal II (03 

anos), com 24 crianças cada, totalizando 48 crianças; 02 turmas de 1º Período 

(04 anos), com 24 crianças cada, totalizando 48 crianças. 

No âmbito socioeconômico e cultural entrevistamos 157 famílias, sendo 

que 68 pessoas entregaram a entrevista. Portanto, os dados à seguir tiveram 

como base os 68 questionários respondidos.Segue dados: As famílias 

atendidas são oriundas de classe baixa e média; 43 são moradores de setores 

próximos à creche e 20 setores vizinhos da instituição, sendo que 3 não 

informaram; 11 das famílias moram em casa própria e 54 em casa alugada e 3 

não informaram(Gráfico 4). Quanto ao nível de escolaridade das mães: 16 

possui o ensino fundamental, 40 o ensino médio,07 o ensino superior e 03 não 

informaram (Gráfico 5); escolaridade dos pais: 28 possuem o ensino 

fundamental;26 possuem o ensino médio; 06 possuem ensino superior e 05 

não informaram (Gráfico 6). Dos pais que trabalham fora 39 tem carteira 

assinada e 29 dos pais que trabalham não possuem carteira assinada (Gráfico 

7), os que trabalham têm serviços diversos como: promotor de vendas, 

motoboy, pedreiro, vigilante, motorista, mecânico, serviços gerais, técnico em 

informática, comerciantes, frentista, professor, monitor, digitados, técnico em 

enfermagem, servente de construção, operador de televendas, auxiliar de 

dentista, repositor, auxiliar de escritório, brigadista, lavador de carros, técnico 

em baterias automotivas,, vendedor, padeiro, auxiliar administrativo, balconista, 

secretários, recepcionista, autônomo, doméstica e diarista. 29 famílias 

sobrevivem com apenas 01(um) salário mínimo, 26 com mais que 1 (um) 

salário mínimo e 10 com menos de 01(um) salário mínimo e 2 não informaram 

(Gráfico 8). Quanto aos programas do Governo 39 recebem bolsa família e 33 

não recebem (Gráfico 9).  
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“Meu filho era muito egoísta, depois que 

entrou na creche percebi que ele aprendeu a 

dividir as coisas, isso é muito bom! Estou 

percebendo o seu desenvolvimento e isso 

ajudará na convivência com o irmãozinho que 

vai chegar.” Relato de uma mãe do Maternal 2. 

 

Destacam - se como principais sugestões para a melhoria da estrutura física da 

instituição, tais como: reforma no estacionamento da entrada da creche, reforma do 

parquinho. E elogios apontados: elogios aos projetos desenvolvidos, organização dos 

eventos e apresentações, pontualidade, tratamento carinhoso, qualidade dos serviços 

prestados e confiança, cuidados e dedicação dos profissionais, bom atendimento, direção 

presente. 

Segue alguns relatos feitos pelos pais de alunos no questionário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Infraestrutura 

 

A Creche está organizada de forma a acolher as crianças de 1 a 4 anos 

de idade oriundas da comunidade local e com vulnerabilidade social, 

propiciando-lhes percepções do ambiente cultural, auxiliando-as a 

adaptar-se a ela e a modificá-la. É preciso que a criança possa 

movimentar-se, correr, esconder-se, olhar-se, dançar, conversar, subir, 

descer, brincar, comer, dormir, conforme a sua faixa etária e o seu 

desenvolvimento. 

 

“A Creche Frederico Ozanam é um instituição 

acolhedora e responsável. Sinto total confiança em 

deixar meu filho.” 

“Sempre fui bem atendida. Amo as professoras, as 

monitoras e a diretoria. Sempre estão em contato com os 

pais. Meus filhos são muito bem tratados e cuidados nessa 

instituição.” 
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A Creche Frederico Ozanam é formada por profissionais legalmente 

habilitados para o exercício de suas funções. Entretanto, todos são 

conscientizados de que apenas a formação profissional não basta para 

um bom desempenho de suas funções no dia-a-dia. Por esse motivo é 

que buscam, sempre em um grupo, as melhores maneiras para preservar 

o clima de harmonia e ajuda mútua para se alcançar os objetivos de 

qualidade na educação propostos pela creche. 

 

Acreditamos que todo o espaço físico pode ser transformado em espaço 

cultural a ser ocupado, construído, organizado, marcado por experiências, 

sentimentos e ações das pessoas que nele convivem. 
 

     Os recursos físicos, materiais e humanos da creche são constituídos 

de: 

 

3.4.1 ESPAÇOS FÍSICOS: 
 

DESCRIÇÃO QUANT. 

Área descoberta para recreação 01 

Área verde  01 

Banheiros 05 

Brinquedoteca 01 

Capela 01 

Cozinha 02 

Depósito de Materiais Pedagógicos/Limpeza/higiene 01 

Dispensa de alimentos perecíveis 02 

Instalações sanitárias adequadas e PNE  02 

Instalações sanitárias para os funcionários 04 

Lavanderia 01 

Parque infantil 01 

Quadra Poliesportiva 01 

Refeitório 02 

Sala administrativa 03 

Sala de Coordenação Pedagógica/ Professoras 01 

Sala de Direção 01 
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Sala de Reuniões 01 

Sala de Serviço Social 01 

Sala para Cursos (trabalho social) 04 

Sala Serviço de Telemarketing 01 

Salão Multiuso para atividades lúdicas 01 

Salas adequadas para o desenvolvimento das atividades 08 

Secretaria/ Direção 01 

Solário 01 

 

Quanto à infraestrutura segue os seguintes relatos: (escuta sensível). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2-MATERIAL PEDAGÓGICO 

Material didático pedagógico 

Giz de cera (caixa), pincéis n°- 0, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, cola branca 

(líquida), cola bastão, cola colorida (caixa), cola colorida com glíter (caixa), cola 

de E.V. A, cola de isopor, cola 3D (caixa), bastão de cola quente (fino/grosso), 

cola cascorex 1 kg, pistola de cola quente grossa e fina, para bastão fino e 

grosso, canetas hidrocor com 12 cores, tesoura escolar sem ponta, tesoura 

grande (adulto), tesoura de picotar, tinta guache: (branca, preta, verde, 

amarelo, azul, rosa, laranja, marrom, roxa, lilás, vermelha, bege, areia, cinza), 

tinta para pintura de rosto (caixa), tinta acrílica: (branca, preta, verde, amarelo, 

azul, rosa, laranja, lápis preto, pinceis para quadro branco: (preto, azul, 

vermelho, verde), bloco criativo branco, bloco canson/ A4/A3, bola de isopor: 

35 mm, 50 mm, 60 mm, 100 mm, 150 mm, borracha branca média, borracha 

‘“Queremos que arrumem o 

nosso parque, para a tia nos levar 

para brincar de balanço, 

escorregador, casinha de 

boneca”. Relato feito pelos alunos do 

1º período. 

 “A construção da caixa d`água é de 

extrema importância para um 

melhor atendimento às crianças, 

principalmente em dias de 

racionamento ”                              

relato feito por professores. 
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verde, algodão, apontador, balão n° 7(azul claro, azul escuro, branco, ouro, 

rosa, roxo, verde, vermelho, amarelo, laranja, preto), balão canudo: (azul claro, 

azul escuro, branco, metalizado, ouro, rosa, roxo, verde, vermelho, amarelo, 

laranja, preto), balão coração: (vermelho), canudinhos (pacote), palito de 

picolé: comum, vermelho, amarelo, azul, palito de algodão doce, carimbos 

pedagógicos (caixa), cartolina: (amarela, azul, branca, rosa. Verde), cartolina 

dupla face; (verde, amarelo, preta, azul, rosa, laranja, vermelha, marrom, lilás), 

papel cartão; (verde, amarelo, preta, azul, rosa, laranja, vermelha, marrom, 

lilás), E.V. A (amarelo, azul, branco, vermelho, verde, lilás, laranja, marrom, 

preto, roxo, salmão), E.V. A estampado, E.V. A plush: (amarelo, azul, branco, 

vermelho, verde, lilás, laranja, marrom, preto, roxo, salmão, rosa), fantoche, 

dedo Che, feltro: (amarelo, azul, branco, vermelho, verde, lilás, laranja, rosa, 

marrom, preto, roxo, salmão), fitas cetim estreita larga, média: (amarelo, azul, 

branco, vermelho, verde, lilás, laranja, rosa, marrom, preto, roxo, (salmão), fita 

crepe: 18 mm e 48 mm, fita dupla face: 12 mm, 19 mm, fita dois: 12 mm, 24 

mm, fita dois transparente larga, fita PVC marrom, fita durex colorida: 12 mm e 

24 mm: (verde, vermelha, amarelo, azul), fita decorativa metalóide fina e larga: 

(dourado, prateado, vermelho, verde, azul, amarelo), fitilho 300 metros: 

(amarelo, azul, branco, vermelho, verde, lilás, laranja, marrom, preto, roxo, 

salmão), giz branco e colorido (caixa), purpurina pacote: (amarelo, azul, 

branco, vermelho, verde), placa de isopor grosso e fino, lã: (amarelo, azul, 

branco, vermelho, verde, lilás, laranja, marrom, preto, roxo, salmão), 

lantejoulas: (amarelo, azul, branco, vermelho, verde, rosa, dourada, prateada), 

elastex (caixa), massa de modelar (caixa), barbante comum, papel camurça: 

(amarelo, azul, branco, vermelho, verde, lilás, laranja, marrom, preto, roxo, 

salmão), papel laminado: ((amarelo, azul, branco, vermelho, verde, rosa, 

dourado, prateado), papel de seda: (amarelo, verde, azul, vermelho, branco), 

celofane: (amarelo, azul, incolor, marrom, verde, laranja, vermelho), resma 

papel A4 colorida, papel crepom: (amarelo, verde, azul, vermelho, branco, lilás, 

laranja, preto, marrom, rosa), papel para dobradura: (amarelo, verde, azul, 

vermelho, branco, lilás, laranja, preto, marrom, rosa), papel micro ondulado: 

(amarelo, verde, azul, vermelho, branco, lilás, laranja, preto, marrom, rosa e 

estampado), papel de presente (rolo), papel pardo (rolo), pincel atômico: 

(vermelho, azul, preto, verde), régua: 30 cm, tapete de E.V. A (placas grandes). 
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T.N. T: (branca, preta, verde, amarelo, azul, rosa, laranja, marrom, roxa, lilás, 

vermelha, bege, areia, cinza e estampado), velcro. 

Brinquedos Pedagógicos 

• 1 a 3 anos: bolas, blocos de empilhar, materiais de encaixar e desmontar, 

carrinhos, cavalinho de balanço, materiais de equilíbrio, fantasias, máscaras, 

fantoches, instrumentos musicais de brinquedo, livros, argolas de várias cores 

e tamanhos, bolas de várias cores, leves e macias, de material de fácil 

higienização, bonecos e bonecas macios, leves, coloridos e laváveis, conjuntos 

de cubos de encaixar e empilhar, de material de cores atraentes, leves e 

laváveis, pandeiros e tambores resistentes, laváveis e coloridos.  

• 3 a 4 anos: carrinhos de puxar, bolhas de sabão, miniatura de casa de boneca 

com móveis, ferramentas, massa de modelar, fantasias, máscaras, fantoches, 

instrumentos musicais de brinquedo, brinquedos de montar e desmontar, 

blocos de formas e tamanhos variados, blocos lógicos e de encaixe, monta 

figuras, jogos e quebra-cabeças, livros com diferentes ilustrações e histórias, 

bonecos e bonecas, argolas de várias cores e tamanho; blocos de espuma 

plástica em formatos sólidos geométricos cores e tamanhos variados laváveis, 

bolas de várias cores, leves e macias, de material de fácil higienização; 

bonecos macios, leves, coloridos e laváveis, brinquedos compostos por peças 

coloridas, de tamanho tal, que não possam ser introduzidas por inteiro na boca, 

para atarraxar, enfiar e encaixar umas dentro das outros conjuntos de cubos de 

encaixar e empilhar, de material de cores atraentes, leves e laváveis; bandinha; 

tatame e tapetes de EVA. 

• 4 a 5 anos: instrumentos musicais/bandinha, livros, massas de modelar, 

fantoche, argila, gesso, corda, jogos de carimbo, jogos de encaixe, jogos de 

tabuleiro, bambolê, dominós, jogos da memória, bolas, bolas de várias cores, 

leves e macias, de material de fácil higienização. 

• tapetes de EVA. 

Material de apoio 

CD; 

DVD; 

Livros didátios; 

Livros literários; 

Fantasias; 
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Fantoches. 

Equipamentos/Mobílias 

Mesas e cadeiras. 

Arquivos, armários ,aparelhos telefônicos, televisores, geladeiras, freezers, 

liquidificadores, micro sister,  

computadores, retroprojetor, impressoras. 

 

3.4.3 - RECURSOS HUMANOS  

QUANTIDADE - FUNÇÃO 

1 - Diretor Pedagógico 

Desenvolver suas atividades em período integral. 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. 

Resolução nº 01/2009, de 16 de junho de 2009 – CEDF. 

Cabe ao Diretor: 

Articular, liderar, executar políticas educacionais, na qualidade de mediador entre 

essas e a projeto político pedagógico e administrativa da instituição educacional, 

elaborada em conjunto com a comunidade escolar; Propor e planejar ações que, 

voltadas para o contexto socioeconômico e cultural em que a escola esteja 

inserida, incorporarem as demandas e os anseios da comunidade local aos 

propósitos pedagógicos da escola; Reconhecer a importância das ações de 

formação continuada, incentivando o aprimoramento dos profissionais que atuam 

na instituição por meio da garantia de espaços e tempos com finalidade formativa; 

Acompanhar a utilização dos recursos repassados á instituição educacional e 

daqueles por esta diretamente arrecadada; Cumprir os dias e horas estabelecidas, 

conforme as orientações emanadas pelo Conselho de Educação do Distrito 

Federal; Zelar pelo cumprimento do Planejamento didático pedagógico; 

Acompanhar sistematicamente o processo de desenvolvimento e aprendizagem 

das crianças da instituição educacional; Encaminhar, junto ao Conselho Tutelar 
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local, Juiz da Vara da Infância, ao respectivo representante do Ministério Público e 

aos Executores, a relação das crianças faltosas, após procedimentos de contato 

com as famílias ou outras instituições/pessoas responsáveis e outras ações 

previstas na estratégia de Matricula; Assegura que as crianças, sob sua 

responsabilidade, sejam o principal foco das ações e das decisões tomadas; 

Encaminhar, aos serviços e órgãos específicos, os casos de crianças vítimas de 

violência ou de maus tratos; Realizar encontros periódicos entre mães, pais, 

familiares e/ou responsáveis e profissionais da instituição de Educação Infantil, 

visando à qualidade na educação das crianças; Manter e atualizar livro de Registro 

de Ocorrência no qual serão consignados todos os fatos relevantes observados, 

disponibilizando o mesmo aos pais e responsáveis, e para outros órgãos 

governamentais e sociedade civil organizada (Conselhos), caso Estes desejem 

registrar alguma observação; Executar outras atividades compatíveis com sua 

função, sempre que se fizer necessário. 

1 - Coordenador Pedagógico 

Desenvolver suas atividades em período integral. É necessário ter diploma do 

Curso de Pedagogia ou Curso Normal Superior. Participar da elaboração, da 

implementação, do acompanhamento e da avaliação da Projeto político 

pedagógico da Instituição; Orientar e coordenar a participação docente nas fases 

de elaboração, de execução, de implementação e de avaliação da Projeto político 

pedagógico 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 Projeto político pedagógico e 

Regimento da Instituição, á adoção e implementação das Orientações 

Pedagógicas e Curriculares, ao preenchimento do Diário de Classe e dos 
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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 á sua função, sempre que se fizer necessário; 

Encaminhar, junto ao Núcleo de Equipes Especializadas de Apoio á Aprendizagem 

(NEEAA) a criança, com diagnóstico de transtornos, que apresentar dificuldade de 

aprendizagem; Encaminhar á Coordenação Regional de ensino, para atendimento 

educacional especializado nas salas de recursos, a criança com deficiência, 

transtorno global do desenvolvimento, altas Habilidades/superdotação e outras 

situações previstas na Orientação Pedagógica da Educação Especial. 

1 - Secretário (a) Escolar 

Ter habilitação em técnico de secretariado escolar e autorizado pelo Órgão 

competente para o exercício da função. No caso da instituição não contratar 

secretário, o diretor Pedagógico assume suas funções. 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 á 

sua área de atuação; Assistir á direção em serviços técnico-administrativos, 

especialmente, referente á 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 á organização e 

funcionamento escolar; Instruir processos sobre assuntos pertinentes á secretaria 

escolar; Atender aos pedidos de informação sobre processos relativos á secretaria 

escolar e demais documentos, respeitando o sigilo profissional; Manter cadastro 

atualizado das crianças e de responsáveis, á disposição dos técnicos da SEDF 

para verificação, sempre que solicitado, bem como o mapa de atendimento de 

freqüência 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 
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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. 

 

08 - Professor 

 

Ter concluído o Curso de Magistério em Nível Médio, Pedagogia ou Normal 

Superior. Cabe ao professor: 

Desenvolver as atividades docentes, sendo 25 horas semanais, diretamente com a 

turma que lhe for atribuída e 5 horas destinada à coordenação pedagógica. A 

coordenação deverá ser realizada em dois períodos de 2h30, oportunizando a 

participação dos docentes em cursos de formação ou em único período de 5h, 

neste caso, aos sábados; Reconhecer e adotar a dissociabilidade do educar e 

cuidar nas atividades desenvolvidas na instituição; Planejar seja individual ou 

coletivamente, todo o trabalho intencionalmente pedagógico a ser desenvolvido; 

Participar de cursos de formação propostos pela instituição, bem como pelos 

oferecidos pela SEEDF; Participar da elaboração e implementação da projeto 

político pedagógico e dos processos de planejamento e 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, na perspectivada dissociabilidade do educar/cuidar; 

Participar de reuniões pedagógicas, no âmbito da instituição e da SEDF, e demais 
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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 registro da vida escolar da criança, em 

documentos propostos pela SEDF, e também aqueles peculiares á instituição, 

cumprindo 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, na 

perspectiva da dissociabilidade do educar/cuidar; Participar dos momentos de 

higienização das crianças; Acompanhar, orientar e apoiar as crianças no horário 

das refeições; Colaborar com coordenadores, diretores e outros profissionais do 

estabelecimento, fornecendo informações que possam auxiliá-los em seus 

trabalhos com as crianças; Avaliar os alunos de acordo com a projeto político 

pedagógico da Instituição, Diretrizes de Avaliação, Orientação Pedagógica e 

Curricular da SEEDF; Realizar reuniões com as famílias para situá-los quanto ao 

desenvolvimento e aprendizagem da criança; Registrar, diariamente, no diário de 

classe, a frequência das crianças e as atividades desenvolvidas; Participar das 

atividades de articulação com famílias e com a comunidade; Cumprir os dias 

letivos, em conformidade com o calendário escolar da rede pública de ensino, 

observando os prazos de entrega dos documentos á secretaria da instituição; 

Encaminhar ao NEEAA a criança, com diagnóstico de transtornos funcionais, que 

apresentar dificuldade de aprendizagem; Encaminhar a criança com deficiência, 

transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades/superação, e/ou aquelas 

situações Previstas nas Orientações Pedagógicas da Educação Especial/SEDF, à 

Coordenação Regional de Ensino, para atendimento educacional especializado 

nas salas de recursos; Executar outras atividades compatíveis com sua função, 

sempre que se fizer necessário. 

15 - Monitores 

Ter formação mínima de ensino médio. 

Cabe ao monitor (a): 

Reconhecer e adotar a dissociabilidade do educar e cuidar nas atividades 
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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, bem como pelos 

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, a fim de substituir a 

elaboração de registros do processo educativo global da criança; 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. 

1 - Coordenador Administrativo 

A função de Coordenador (a) Administrativo (a) será exercido pelo profissional 

com formação em Ensino Superior. Caso o profissional já esteja atuando na 

instituição e não tenha a formação necessária ao exercício da função, deverá 

apresentar, semestralmente, declaração de frequência em curso de nível superior.  

Cabe ao Coordenador Administrativo: 

Executar, supervisão da Direção da Convenente, atividades administrativas 

diversas, abrangendo a execução de trabalhos de redação á administração de 

expedientes, correspondências oficiais, informações em processos, bem como 

executar trabalhos relativos á administração de pessoal, material, orçamento, 

finanças e outras atividades desta natureza; Organizar e atualizar fichários, 
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arquivos, coletânea de leis, regulamentos e demais normas relativas a assuntos 

da instituição; Controlar a entrada e saída de material em geral; Distribuir tarefas 

entre os serviços e setores administrativos da instituição; Assegurar na aplicação e 

execução dos recursos oriundos do Convenio; Manter atualizado o cadastro dos 

profissionais de educação da instituição; Auxiliar nos demais serviços correlatos á 

sua função, sempre que se fizer necessário. 

1 - Assistente Administrativo 

Ter formação mínima em Ensino Fundamental. 

Cabe ao Assistente Administrativo: 

Desenvolver atividades na área administrativa dando suporte as atividades da 

instituição; Realizar entrega e recebimentos de documentos e materiais; Atender 

ao público em geral; Preparar instalar e desinstalar equipamentos de áudio, vídeo 

e acessórios; Atuar como responsável pela fiscalização e manutenção da ordem 

nos ambientes; Operar equipamentos diversos, tais como: projetor multimídia, 

aparelhos de fax; máquinas fotocopiadoras/duplicadoras e outros; Zelar pela 

higiene, limpeza, conservação e boa utilização dos equipamentos e instrumentos 

utilizados sob sua responsabilidade, solicitando junto à chefia os serviços de 

manutenção; Realizar e atender chamadas telefônicas, anotar e enviar recados; 

Participar de programas de treinamento, quando convocado; Executar outras 

atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer necessário. 

4 - Serviços Gerais (Limpeza/ Lavanderia) 

Ter experiência comprovada na atividade. 

Cabe ao Auxiliar/Zeladoria: Cuidar da manutenção da escola; Informar aos 

dirigentes qualquer defeito ou necessidade de reparo no âmbito da instituição, 

solicitando o conserto imediato, principalmente em situações que ofereçam riscos; 

Executar pequenos reparos; Usar adequadamente os materiais a ele confiados; 

Zelar pela conservação do mobiliário e dos equipamentos. 
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1 - Motorista 

Ter habilitação em conformidade com a legislação de transito. 

Cabe ao Motorista: 

Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme solicitação; 

Zelar pela segurança de passageiros e cargas, de acordo com as regras de 

transito; Manter-se atualizado com as normas e legislação de trânsito; Participar 

de programa de treinamento, quando convocado; Controlar o abastecimento e 

consumo de combustível e período de lubrificação do veiculo; Vistoriar o veiculo, 

verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo, testando 

freios e partes elétricas, para certificar-se de suas condições de funcionamento, 

comunicando irregularidade á sua função, sempre que se fizer necessário. 

2 - Porteiros 

Ter experiência comprovada na atividade. 

Cabe ao Porteiro: 

Coordenar e orientar a movimentação das crianças, desde o inicio até o término 

dos períodos das atividades escolares; Cumprir jornada de trabalho, estando 

presente durante todo o período de aulas, de modo que os horários de entrada e 

saída não sejam desguardados; Zelar pela segurança individual e coletiva, 

orientado as crianças sobre as normas disciplinares para manter a ordem e 

prevenir acidentes na instituição educacional; Zelar pela preservação do ambiente 

físico, instalações, equipamentos e materiais didáticos pedagógicos; Atender e 

identificar visitantes, prestando informações e orientações quanto á estrutura física 

e sobre os setores da instituição educacional; Controlar a entrada e saída de 

material da instituição; Comunicar á direção às irregularidades verificadas; Impedir 

o ingresso de pessoas, quando não autorizadas; Zelar pela ordem e segurança 

das áreas sob sua responsabilidade; Observar medidas de segurança contra 

acidentes de trabalho; Manter sob sua guarda chaves de acesso a escola; Auxiliar 

nos demais serviços correlatos á sua função, sempre que se faz necessário. 
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1 - Nutricionista 

Ter graduação em Nutrição e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de 

Nutrição da sua respectiva jurisdição. 

Cabe ao Nutricional: 

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 praticam higiênicas e sanitárias; Identificar crianças portadoras de patologias 

e deficiências associadas á 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. 

 

3.5 Indicadores de Desempenho escolar 

Os indicadores educacionais atribuem valor estatístico à qualidade do ensino, 

atendo-se não somente ao desempenho dos alunos, mas também ao contexto 

econômico e social em que as escolas estão inseridas. Eles são úteis 
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principalmente para o monitoramento dos sistemas educacionais, considerando 

o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos os alunos. Dessa forma, 

contribuem para a criação de políticas públicas voltadas para a melhoria da 

qualidade da educação e dos serviços oferecidos à sociedade pela escola. 

3.5.1 – Indicadores Internos  

A base de dados utilizada para a construção desse indicador foi levantada 

através da documentação interna da secretaria (arquivos passivos), ficha de 

matrícula individual do aluno, tendo como referência os últimos 05 (cinco) anos 

(2013 a 2017). Os dados da pesquisa foram: Alunos matriculados, 

evadidos/desligados, abandono/desistentes. 

Segue a tabela e o gráfico com os indicadores: 

 
Ano 

 

 
ALUNOS 

 

Matriculados Evadidos/ 
desligados 

Abandono/ 
desistentes 

2013 181 00 19 

2014 189 07 12 

2015 192 04 22 

2016 189 07 20 

2017 180 07 19 
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Com base nos dados coletados, destacam-se: O ano de 2015 se destacou pela 

maior adesão de matrícula; O ano de 2013 não houve evasão escolar; O ano 

de 2015 houve o maior índice de abandono /desistência escolar. 

 

II – FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

  
 

A Creche Frederico Ozanam desempenha sua função social por meio da 

formação de sujeitos históricos na relação com o outro respeitando as suas 

particularidades. Propicia condições de aperfeiçoamento contínuo de seu 

pessoal docente, técnico-administrativo. Procura divulgar e incentivar a 

participação em eventos como palestras, seminários, cursos de treinamentos, 

debates que possibilitem a atualização e o aperfeiçoamento dos profissionais 

que atuam na área de Educação Infantil. Promove confraternizações para 

tornar o ambiente cada vez mais agradável e acolhedor. 

 

20%

20%

21%

20%

19%
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Nas reuniões de coordenação pedagógica, são realizados estudos a 

partir da leitura de textos, de análise de situações ocorridas, da troca de 

experiências, sempre visando à melhoria qualitativa do trabalho educativo 

desenvolvido. 

 

Reafirmamos o quanto é necessário à atuação do educador como 

mediador e facilitador da aprendizagem que deve agir com persistência, 

firmeza em suas convicções, observando, questionando, preocupando-se em 

oferecer condições que permitam aos educandos desenvolverem suas 

potencialidades e valores morais, espirituais, culturais, e sociais. Nossas 

diretrizes pedagógicas têm como base uma educação voltada para os 

princípios cristãos fundamentais como a Verdade, Justiça, a Fraternidade e o 

Amor, além dos pilares essenciais a educação como: aprender a conhecer, a 

fazer, a conviver e aprender a ser, preocupando-se em formar hábitos e 

atitudes necessárias ao desenvolvimento da cidadania. 

  A Creche visa promover a integração escola-família-comunidade, 

oportunizando ao aluno desenvolver-se integralmente.  

 

III – CONCEPÇÕES TEÓRICAS /PRINCIPIOS ORIENTADORES DAS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 “A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno 

do direito de aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal 

de educação, muitas vezes o equipamento público mais próximo da 

comunidade, é chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de 

funções. Essa instituição se vê como educadora, mas também como “protetora” 

e isso tem provocado debates acerca não só de sua especificidade, mas 

também dos novos atores sociais que buscam apoiá-la no exercício dessas 

novas funções e dos movimentos e organizações que igualmente buscam a 

companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, talvez, ressignificá-la.” 

(Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 10). 

Este Projeto Político Pedagógico baseia-se na política educacional 

vigente, e na Resolução nº 1/2012- CEDF e no suporte pedagógico teórico-

prático dos pensadores Piaget, Vigotsky e Wallon e a Resolução 1/2017 CEDF 
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que estabelece normas para a Educação Especial, em observância as 

disposições da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/15. 

 A comunidade escolar da Creche “Frederico Ozanam” ao elaborar este 

documento busca destacar “os eixos integradores específicos da Educação 

Infantil- “Educar e Cuidar, Brincar e Interagir”“. Solidificando desta forma, 

seu papel social e possibilitando às crianças o sucesso educacional, 

preservando seu bem-estar físico, e estimulando seus aspectos cognitivo, 

emocional, psicomotor e social visando à formação integral. Destacamos ainda 

que a ação desta Instituição baseia-se também no princípio de uma educação 

cristã.  

     Decidimos por uma fundamentação pedagógica que permita acompanhar o 

educando em seu desenvolvimento considerando suas particularidades e ao 

mesmo tempo oferecendo suporte afetivo e educativo. 

1- Ensino – Aprendizagem 

Que o processo de Ensino e Aprendizagem ocorra através de um trabalho 

onde o CUIDAR, EDUCAR, INTERAGIR E BRINCAR esteja aliado ao 

compromisso com os Princípios Éticos da Autonomia, Responsabilidade, 

Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum, procurando entrelaçar a história 

do EU INDIVIDUAL a do EU COLETIVO, onde a criança possa aprender a 

socializar-se, ser independente, cooperativa e autônoma, tendo como eixo 

norteador a ludicidade.  

Destacamos a brincadeira como eixo norteador na organização do trabalho 

pedagógico. Dessa forma, sugerimos a utilização de diferentes formas de 

brincadeiras que contribui para inúmeras aprendizagens e para ampliação de 

significados, promovendo a socialização e fortalecendo laços de convívio 

harmonioso. 

O dia a dia da Educação Infantil está tomado de vínculos, afetos e 

aprendizagens nas mais diversas atividades que compõem o cotidiano da 

criança. Este cotidiano precisa então, estar organi-zado para que elas ampliem 

seus conhecimentos. O professor é quem vai pensar na organização do espaço 

e do tempo na escola, de modo a desafiar a iniciativa da criança, considerando 

e respeitando a faixa etária, as necessidades e interesses do grupo, as 



 

37 

 

possibilidades de interação com os colegas e os espaços físicos de que 

dispõem. O brincar na educação infantil é, para a criança, uma forma de 

descobrir o mundo, desenvolver capacidades como atenção, criatividade e 

imaginação, organizar emoções e iniciar os primeiros relacionamentos no meio 

de convivência. 

Brincar: o ato de brincar deve constituir-se na metodologia, por excelência, não 

apenas para formar conceito sócio histórico, mas para todo trabalho com 

Educação Infantil. 

A brincadeira é uma atividade social relevante, vinculada ao desenvolvimento 

dos conceitos essenciais da área (tempo/espaço/grupo), pois “no brinquedo a 

criança cria uma situação imaginária”. (VIGOTSKY, 1999, p. 123), capaz de 

vinculá-la afetiva e praticamente às estruturas sociais, espaciais e temporais do 

mundo real. 

A Criar rotinas: as dimensões tempo/espaço/grupo podem ser apreendidas 

pela vivência em-pírica da rotina. O regramento cotidiano, o estabelecimento 

de horários e locais apropriados para determinadas tarefas possibilitam não 

apenas a organização de referenciais para a criança, como permite também 

que o professor desenvolva observações pertinentes sobre os hábitos e 

atitudes infantis, bem como a melhor forma de interferir, quando necessário. 

A família é o primeiro grupo social da criança. Inicialmente, são os adultos de 

cada família os responsáveis por seus cuidados e educação, em seguida 

quando a criança torna-se integrante de outros grupos sociais, esta 

responsabilidade começa a ser compartilhada. 

 

2.Educação Integral. 

 

 A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada na 

Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica. O homem é 

compreendido como um ser que aprende e se constrói em interação com o 

meio social e natural que o cerca. 
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Os sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a natureza 

para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo 

relações entre os seres humanos e a natureza.  

 

Os sujeitos constituem-se a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, 

física, social, histórica, ética, estética, por isso a educação integral perpassa 

todas as etapas e modalidades da educação básica, valorizando o diálogo 

entre os saberes formais e os saberes socialmente construídos para que 

juntos adquiram sentido e sirvam como agente de mudança do ser e da 

sociedade em que ele está inserido. 

 

Assim, o currículo escolar pode desconsiderar o contexto social, 

econômico e cultural dos estudantes. O foco é a garantia da aprendizagem 

para todos, sendo fundamental considerar a pluralidade e a diversidade social 

e cultural em nível global e local. 

  

A educação deve ser referenciada pela formação integral, de modo que 

o processo formativo integre as diversas dimensões que formam o ser humano.  

  

3.Sociedade 

 

Que a sociedade seja aquela onde há uma participação de todos: profissionais, 

crianças, pais, comunidade, etc., 

Devem unir as ações educacionais, tendo uma nova perspectiva para propiciar 

a interação e o compartilhamento de todas as decisões, cooperando na parte 

do gerenciamento administrativo e financeiro. 

Organizar no coletivo a competência e responsabilidades de todos, com um só 

pensamento de melhorar o ensino público, trazendo as famílias para 

compartilharem juntos dos desafios impostos pela sociedade globalizada. 
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3.Educação 

  

Que a educação possa ter novas metodologias, que seja estabelecido novas 

formas de ensinar e aprender, onde os professores criem espaços e ambientes 

de aprendizagem na forma de projetos, e onde o papel do professor junto ao 

aluno é apoiar, incentivar e motivar para que este assuma sua parcela de 

responsabilidade em seu próprio processo de aprendizagem. 

Que a educação utilize novas ferramentas para a aprendizagem, propostas 

pelo uso criativo e inovador da tecnologia, contribuindo para a concretização 

em termos de prática pedagógica. 
 

4. Escola /Educação Inclusiva 

 

Que a escola seja cada vez mais igualitária, solidária e inclusiva com mais 

recursos a fim de que se possam resolver todos os problemas que surgem; que 

seja pautada nos princípios de igualdade, de respeito, de solidariedade e de 

inclusão, para tratamos a todos da mesma forma, sem distinção; que seja cada 

vez mais democrática, envolvendo todos os segmentos nas atividades 

escolares bem como transparecer as conquistas e os problemas. 

Deve constituir-se em um espaço onde as crianças possam ter acesso a 

diferentes experiências socioculturais, ampliando o desenvolvimento de sua 

capacidade de expressão, pensamento, interação, comunicação. Não mais 

sendo vista, apenas, como um período de recreação, cuidados e preparo para 

etapas futuras, a educação infantil caracteriza-se como espaço/tempo de 

vivências do respeito e da consideração pelas diferenças individuais, culturais e 

sociais. 

 

5- Currículo 

 

O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas 

que buscam articular as experiências e os saberes das crianças como 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 
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científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de 

crianças de 1 a 4 anos de idade (Art. 3º Parecer CNE/CEB n. 20/09). 

A Proposta Curricular deste Centro procura assegurar a formação básica 

comum, respeitando as diretrizes curriculares nacionais, nos termos do artigo 

9º da Lei n. 9394/96 e Parecer n. 020/2009 do Conselho Nacional de 

Educação, organizada e adaptada de acordo com a Matriz Curricular da 

Educação Infantil. O currículo será estruturado em áreas do desenvolvimento 

biológico, psicológico e sociocultural. Os conteúdos curriculares desenvolvidos 

sob a forma de atividades serão: na área biológica: atividades de higiene e 

saúde; na área psicológica: domínio cognitivo – atividades de linguagem e de 

conhecimento lógico, matemático, científico e tecnológico; domínio afetivo – 

atividades de comunicação e expressão corporal, musical e plástica; domínio 

psicomotor – atividades de motricidade em geral e perceptivo-motoras; na área 

sociológica – atividades de conhecimento, de autoconhecimento e de 

integração social. São ministradas diariamente aulas de recreação, momento 

onde as crianças socializam umas com as outras. O currículo considera na sua 

concepção, a faixa etária, o grau de desenvolvimento da criança em seus 

aspectos psicomotor, afetivo-social, linguístico e cognitivo, fundamentado em 

uma projeto político pedagógico interacionista. Os componentes curriculares 

propostos e as atividades curriculares a serem desenvolvidas ocuparão todas 

as horas de aula para garantir a integração física, psíquica, social e 

desenvolvimento intelectual, manifestadas no desenvolvimento de habilidades 

que levam a autonomia da criança. 

 

6 - Avaliação 

 

Quanto ao processo avaliativo, a SEEDF compreende que a função formativa 

da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública democrática e 

emancipatória.  

A avaliação é então voltada para as aprendizagens, sendo que sua finalidade 

maior reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes. 

Avalia-se para garantir algo e não apenas para coletar dados sem 
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comprometimento com o processo; de modo que o compromisso é com o 

processo e não somente com o produto. Ademais, a avaliação formativa 

demanda acompanhamento sistemático do desempenho dos estudantes, 

sendo realizada permanentemente. 

6.1 - Concepção de infância. 

A ideia de infância apresenta-se de forma heterogênea no interior de uma 

mesma sociedade e em diferentes épocas. É uma noção historicamente 

construída, que sofre influências legais, culturais e, portanto, tem se modificado 

ao longo dos tempos. 

Do ponto de vista da ciência que estuda o desenvolvimento humano, a infância 

é o período de crescimento que vai do nascimento até a puberdade. De acordo 

com o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é a pessoa até os doze 

anos de idade. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece um caráter diferenciado para a 

compreensão da infância, os pequenos passam a serem sujeitos de direitos e 

em pleno desenvolvimento desde seu nascimento. Assim, pode-se caracterizar 

infância como uma produção social e histórica e não, simplesmente, uma fase 

biológica e natural de um processo de crescimento que passa para a 

adolescên-cia e, depois, para a vida adulta. 

Sendo um sujeito único em pleno e constante desenvolvimento físico, cognitivo, 

afetivo e emocional, a criança possui uma natureza singular que a caracteriza 

como ser que sente e pensa o mundo de um jeito muito próprio, o jeito da 

infância. 

Assim, a criança também compõe a sociedade estando em permanente 

processo de humani-zação, num contexto que apresenta diversidade 

socioeconômica e cultural. 

Tal diversidade, na escola de Educação Infantil necessita ser respeitada, 

orientada, escutada em seus anseios e curiosidades, para que as crianças 

possam viver sua infância brincando, sonhando, imaginando compreender, 

conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem e estarem no 

mundo é o grande desafio da educação infantil. 
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7.Princípios orientadores das práticas pedagógicas 

 

Proporcionar às crianças o CUIDAR, EDUCAR, INTERAGIR E 

BRINCAR e situações prazerosas de descobertas e aprendizagens ao 

desenvolvimento integral, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social para contribuir na formação de pessoas cidadãs e conscientes de seus 

direitos e deveres. Suas ações são baseadas na importância do brincar que é 

um componente de suma importância na formação do cidadão de direitos. 

Segundo Vygotsky (1999). “A brincadeira é uma facilitadora do processo de 

desenvolvimento”. Nossa intenção é despertar na criança através da 

brincadeira o desejo de aprender, de ser cuidada e de ir ao encontro do mundo 

que lhe cerca. 

Observando a comunidade é possível notar as necessidades da 

comunidade atendida. Diante destas condições, que este projeto encontra 

razão para existir, uma vez que tem o caráter de fortalecer os laços familiares e 

o desenvolvimento adequado, contribuindo como veículo de transformação 

social. 

Para que alcancemos mudanças significativas, o investimento deve ser 

estabelecido como prioritário, onde podemos acompanhar e orientar as 

condições de desenvolvimento emocional, social e econômico a todos 

integrantes. 

Proporcionando um ambiente favorável e um trabalho interdisciplinar, 

onde contemplam todas as dimensões humanas e oferece às crianças 

atividades de convívio educativo, visando à formação para a cidadania, o 

desenvolvimento de sociabilidade e a prevenção de situações de risco social. 

Por sermos uma Instituição parceira com a Secretária de Educação – 

SEDF, temos a CRE – Coordenação Regional de Educação do Guará – DF, 

como a responsável pela efetivação do cadastro e encaminhamento da criança 

para a matrícula mediante a informação da vaga pela a Instituição. 

Creche Frederico Ozanam, integrante do Sistema de Ensino do Distrito 

Federal, é uma instituição que se inspira nos princípios da liberdade humana e 

tem por finalidade oferecer um ensino de qualidade para que o educando 

possa desenvolver o seu potencial, tendo sua filosofia educacional 

fundamentada nos seguintes princípios: 
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❖ Princípios Pedagógicos, que norteiam a eficácia da ação educativa 

de modo a estar em consonância com os avanços tecnológicos criando 

situações favoráveis e significativas de aprendizagem. Princípios estes 

voltados para as ações educacionais que proporcionam ao educando o 

“aprender a aprender”, o “aprender a conhecer”, o “aprender a fazer” e o 

“aprender a conviver e a ser”. 

❖ Princípios Estéticos, expressos pelo estímulo à curiosidade, à 

criatividade e à emoção, além das diversas manifestações artísticas e 

culturais; 

❖ Princípios Cristãos, que favorecem a formação moral e espiritual da 

criança, proporcionando a criança uma postura de cidadão amigável, 

justo, responsável, reflexivo e agente transformador da sociedade 

humanista; e nos princípios filosóficos que norteiam a Constituição 

Federal Brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

Brasileira – LDBEN nº. 9.394/96. 

❖ Princípios Éticos, que formem os valores da solidariedade, da 

justiça, da verdade, da responsabilidade, da autonomia, do respeito ao 

outro e ao bem comum; 

❖ Princípios Políticos, que orientem na construção e prática do 

conceito de democracia para o pleno exercício da cidadania e do 

respeito à ordem democrática; 

❖ Princípios Epistemológicos , que garantam ao educando o pleno de 

sua capacidade de construir e reconstruir o conhecimento; contribuindo 

beneficamente diante desenvolvimento das três tendências: a 

psicológica, para o método; a científica, para o conteúdo; e a 

sociológica, para um objetivo mais amplo e para um melhor 

funcionamento institucional; 
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8. CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS 

         Fundamenta-se na psicologia historico-cultural na construção de um 

conhecimento que não é pronto e acabado, mas que está em permanente 

avaliação e reformulação, de acordo com os avanços dos principais 

paradigmas educacionais da atualidade ou outras alterações que se fizerem 

necessárias. Visando a formação do cidadão. 

Não deseja ser, portanto um manual de ação pedagógica, mas um 

caminho aberto para ser enriquecido pela dinâmica da prática, tanto nos 

aspectos estruturais, como nos conteúdos e metodologias educacionais 

praticados. 

Ao professor cabe elaborar o planejamento pautado nessa “leitura”, 

registrar o resultado do trabalho, refletir sobre sua prática e tomar decisões 

sobre novas ações, num movimento constante de 

planejar/executar/registrar/rever. Retorna-se, posteriormente, ao coletivo, em 

reuniões pedagógicas, com relatórios individuais sobre cada criança, para que 

se possa discutir e decidir novos caminhos. Sua função é de mediador, 

iniciando ou propondo atividades, lançando desafios a partir da avaliação, do 

que está acontecendo a cada momento, suas expectativas, desejos e 

necessidades. 

      

Ao monitor cabe reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e 

cuidar nas atividades desenvolvidas na instituição auxiliar o professor em todas 

as atividades em sala de aula subsidiando o mesmo com informações sobre o 

desempenho das crianças em atividades sob sua supervisão com o intuito de 

somar em relação elaboração de registros do processo educativo global da 

criança. 

     

Pretendemos que esta projeto político pedagógico seja o impulsor e 

condutor do bom desempenho do corpo técnico e administrativo no alcance 

das metas e objetivos que a Creche Frederico Ozanam se propõe a 

concretizar. 
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IV – OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE 
AÇÃO 

 

1. Objetivo Geral 

 

O objetivo da Creche Frederico Ozanam é proporcionar às crianças 

situações prazerosas de descobertas e aprendizagens, com atenção ao 

desenvolvimento integral, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social para contribuir na formação de pessoas cidadãs conscientes de seus 

direitos e deveres. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. Objetivos específicos 

 

❖ Investir na construção do Saber, privilegiando a formação crítica que torna 

pessoas capazes de agir sobre a realidade; 

❖ Desenvolver um projeto político pedagógico que permita momentos para 

análise, discussão e reelaboração contínua das condições objetivas de sua 

implementação; 

❖ Oferecer educação infantil inspirada nos ideais de responsabilidade, ética, 

respeito e solidariedade; 

❖ Favorecer o desenvolvimento das aptidões intelectuais, físicas e sociais do 

educando; 

“Amo minha escola, aqui tenho 

muitos amiguinhos”. 
“Gosto muito da tia pois ela me 

ensina muitas coisas legais”. 

“Quero muito que minha irmã 

também venha para a creche, assim ela 

vai aprender muitas coisas boas e ter 

muitos coleguinhas”.   
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❖ Desenvolver plenamente as habilidades e competências de aprendizagem 

do educando; 

❖ Desenvolver no educando uma atitude de responsabilidade individual e 

coletiva baseada no respeito mútuo; 

❖ Oportunizar condições ao educando de exercer seus direitos e deveres 

como indivíduo participativo na sociedade; 

❖ Possibilitar a cooperação e o sentido de co-responsabilidade no processo 

de aprendizagem individual e coletiva; 

❖ Proporcionar o exercício consciente da cidadania para a transformação 

crítica, criativa e ética da realidade social; 

❖ Proporcionar à comunidade escolar oportunidade de percepção dos 

problemas sociais e de se reconhecerem como co-responsáveis e agentes 

de mudança; 

❖ Estimular nos participantes da comunidade escolar o compromisso com 

valores humanos sociais, tais como solidariedade e exercício da liberdade 

com responsabilidade; 

❖ Proporcionar estratégias de atualização, enriquecimento e aprimoramento 

profissional aos educadores e funcionários. 

❖ Respeitar a dignidade e os direitos da criança, considerando a sua 

diferença individual, social, econômica e cultural; 

❖ Promover condições didático-pedagógicas propícias à aquisição de seu 

conhecimento, visando prepará-lo para a continuidade de seus estudos; 

❖ Promover o enriquecimento contínuo de experiências, em consonância 

com o interesse e a maturidade da criança; 

❖ Propiciar um ambiente acolhedor e tranquilo, favorecendo, desta forma, o 

desenvolvimento biopsicossocial do aluno; 

❖ Promover o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo 

a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual, do 

pensamento reflexivo e crítico e da criatividade; 

❖ Ampliar as experiências que a criança traz de casa e de outros lugares, de 

estabelecer novas formas de relação e de contato com uma grande 

diversidade de costumes, hábitos e expressões culturais, cruzar histórias 

individuais e coletivas, compor um repertório de conhecimentos comuns 

àquele grupo, etc. 
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3. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

POLÍTICO- PEDAGÓGICO. 

 

1.GESTÃO PEDAGÓGICA 

Objetivo Promover uma educação de qualidade que vise à construção da 

identidade da comunidade escolar, oferecendo uma educação 

igualitária, democrática, libertadora, visando à construção do homem 

crítico, ativo, participante, capaz de construir e transformar sua 

própria história, no exercício consciente da sua cidadania. 

Metas Como entidade educacional, nossa missão é criar possibilidades para 

que os educadores tenham condições de construir conhecimentos de 

maneira crítica, respeitando-os como sujeitos bio- pisco - sócio- 

histórico-culturais. Garantir o acesso e a permanência do aluno na 

escola, oferecendo uma educação de qualidade. 

Ações Promover momentos de planejamento durante o ano para obter maior 

entrosamento e comprometimento com o ensino. 

Promover encontros com diversos professores que se disponibilizem 

a ministrar palestras para alunos e funcionários. Promover a 

integração da criança no ambiente escolar, de forma agradável e 

significativa. 

Avaliação Realizar a auto avaliação de forma participativa, utilizando como 

instrumento, os Indicadores da Qualidade na Educação infantil, 

considerando  os pontos de vista da direção, das professoras, das 

famílias e das entidades locais interessadas. 

Responsável Direção e Gestão Pedagógica 

Cronograma Anualmente 

 

1.1. RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 
Objetivo Apresentar aos pais o 

Conhecimento do Currículo. 

Levar ao conhecimento dos Pais 

as Aprendizagens na Educação 

Infantil 

Promover 

palestras 

educacionais. 

Metas Conhecer a historicidade da 

Instituição. 

Garantir o desenvolvimento. Envolver os 

pais. 
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Ações Promover encontros com a 

família. 

Reunião e entrevistas com os 

Pais 

Motivacionais e 

disciplinar 

 

Avaliação 

 

Participação dos pais. 

 

É feita por participação dos pais 

e relatório individual. 

Realizar debate 

e troca de 

experiências e 

momentos de 

aprendizagem. 

 

Responsável 

 

Direção 

 

Professores e Coordenadora 

Pedagógica 

Direção e 

Coordenadora 

Pedagógica. 

Cronograma Semestral Semestral Semestral e 

quando se fizer 

necessário. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Objetivos 

Auxiliar no processo educacional, de maneira ampla, privilegiando o desenvolvimento 

de todos os alunos no que se refere ao aprender a ser, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a aprender, atuando principalmente no âmbito dos temas 

transversais: ética, cidadania, saúde, meio ambiente e educação sexual. 

Metas 

Estudo de casos. 

Ações Avaliação 

Intervenção Realizar ações para desenvolver em sala. 

Responsáveis Cronograma 

Coordenação pedagógica e professoars Diariamente 

 

Objetivos 

Ensinar com criatividade e imaginação 

Metas 

Alcançar os objetivos propostos 

Ações Avaliação 
Trabalhando por meio de atividades lúdicas, 

apresentação teatral, histórias contadas, 

musicalidades, atividades interdisciplinares e 

aproveitando a vivência de cada criança trazida de 

casa. 

Avaliação acontecerá de forma 

contínua, onde será observada por 

meio de participação, interesse, 

organização, compreensão de cada 

aluno. 

Responsáveis Cronograma 

Professoras Diariamente 

Objetivos 

Auxiliar os professores no processo de CUIDAR, EDUCAR, INTERAGIR E BRINCAR, e 
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durante a elaboração e realização das atividades, de acordo com os projetos realizados na 

instituição. 

Metas 

Trabalhar junto ao professor seus traços de vínculos, utilizados para trabalhar com os pais/ 
responsáveis de nossos alunos, assim estando todos em equipe para melhor desenvolvermos 
tais projetos, já que a Educação Infantil é a primeira etapa da educação no processo de 
aprendizado no longo de sua vida. 

Ações Avaliação 

Apresentar propostas 

pedagógicas, na qual possamos 

trabalhar melhor o 

desenvolvimento da 

aprendizagem de cada criança. 

Dentro da Educação Infantil, trabalhamos com os 

conhecimentos de nossas crianças, que trazem da sua 

vivência, e a melhor forma de avaliarmos nossas crianças é 

observar a bagagem que cada um possui, e trabalhar 

desse princípio sem perdermos o foco, e sem negar 

informações, já que estão todos na época de 

conhecimentos e aprendizagem. 

Responsáveis Cronograma 

Monitoras Diariamente 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. GESTÃO PARTICIPATIVA 

 
 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS 

Objetivos 

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.; 

 

Metas 

Trabalhar aspecto psicossocial, emocional; comportamental, aprendizagem, e outros 

casos de acordo com a necessidade. 

Ações Avaliação 

Intervenção/ Atendimento 

individual/Estudo de caso 

Observação em sala  

Responsáveis Cronograma 

Direção e coordenação pedagógica Sempre que se fizer necessário 
 

Objetivos 

Orientar os pais de alunos indisciplinados acerca de pontos importantes na hora de 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronogra

ma 

ToTomar Decisões visando um 

consenso para uma 

organização. 

Envolver toda a família 

e equipe. 

Reunião com a 

família e equipe. 

Realizar 

questionário e 

debate avaliativo. 

Direção e 

Coordenação 

Pedagógica 

Anual 
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educar e dar limites aos filhos. 

Metas 

Fornecer aos pais informações para trabalhar em casa sobre limites na família; 

convivência em sociedade, incentivando-os a adotarem tais medidas em seu cotidiano. 

Ações Avaliação 

Intervenção/Estudo de Caso/Atendimento 

aos pais. 

Observação em sala. 

Responsáveis Cronograma 

Coordenação pedagógica Sempre que se fizer necessário 
 

 

Objetivos 

Acompanhar as atividades pedagógicas dos professores e monitores, durante a docência 

bem como promover momentos de formação no período da coordenação pedagógica. 

Metas 

Orientar e coordenar a participação dos docentes e auxiliares nas fases de elaboração, 

execução e avaliação das atividades pedagógicas. 

Ações Avaliação 

Propor e preparar espaços/tempos de 

reflexão, discussão, elaboração e 

preenchimento de instrumentos e 

procedimentos didáticos e avaliativos. 

 

Atendimento individual e observação 

Responsáveis Cronograma 

Coordenação pedagógica Atividades de Planejamento e 

Organização semanalmente 
SECRETÁRIA ESCOLAR 

Objetivos 

Organizar, executar e manter em dia as atividades de estruturação escolar,de arquivo,de 

expediente e de atendimento aos pais ou responsáveis das crianças e demais setores da 

instituição para esclarecimentos sobre assunto de sua competência. 

Metas 

Instruir processos sobre assuntos pertinentes à secretaria; Assistir a direção em serviços 

técnico-administrativos, especialmente referentes à vida escolar dos educandos. 

Ações Avaliação 

Atender aos pedidos de informação sobre 

processos relativos à secretaria escolar e 

demais documentos, respeitando sigilo 

profissional; Manter atualizada e em 

ordem, todos os registros de alunos e 

funcionários da instituição; Prestar 

anualmente, as informações relativas ao 

Censo Escolar e as solicitadas pela SEEDF 

E demais secretarias. 

 

Observação. 

Responsáveis Cronograma 

Secretária Escolar Diariamente/ Sempre que se fizer 

necessário 

NUTRICIONISTA 
 

Objetivos 

Orientar a relação pessoas-alimento para preservar a saúde de todos, especialmente das 
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crianças. Planejar, administrar, e coordenar programas de alimentação e nutrição. 

Metas 

Elaborar e implantar o manual de boas práticas, aos profissionais que cuidam da 

alimentação, avaliando e atualizando os procedimentos operacionais padronizados;  

Ação Avaliação 

Desenvolver projetos de educação 

alimentar e nutricional para a comunidade 

escolar, inclusive promovendo a 

consciência social, ecológica e ambiental; 

Realizar atividades complementares no 

âmbito da alimentação escolar. 

Será avaliado através de procedimentos 

operacionais. 

Responsáveis Cronograma 

Nutricionista Semanalmente/Sempre que se fizer 

necessário 

 

Objetivos 

Identificar crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à nutrição, para o 

atendimento nutricional adequado; Colaborar e/ou participar das ações relativas ao 

diagnóstico, avaliação e monitoramento nutricional das crianças. 

 

Metas 

 

Promover a educação alimentar e nutricional visando à alimentação adequada e 

saudável. 

 

Ação Avaliação 
Desenvolver atividades promovendo o hábito 

de alimentação saudável; Realizar avaliação 

nutricional das crianças. 

São realizadas pela nutricionista através da 

observação da saída dos alimentos, da 

aceitabilidade por parte das crianças. 

Responsáveis Cronograma 

Nutricionista 
Diariamente/ Avaliação nutricional: 2 ou mais 

vezes ao ano. 

COZINHEIRA 

Objetivos 

Desempenhar bem sua função em consonância com o especialista de nutrição. 

Metas 

Cuidar bem da organização, higienização e conservação do material de cozinha e dos locais 
destinados à preparação, estocagem e distribuição dos alimentos; Manter padrão de qualidade 
quanto aos alimentos oferecidos. 

Ações Avaliação 

Manter boa aparência e rigoroso asseio  
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individual, vestindo-se de maneira adequada à 

sua função de acordo com as normas da 

vigilância sanitária; Verificar e controlar todo 

material de cozinha e alimentos ao chegar e 

sair, comunicando imediatamente à direção 

sobre a falta de algum material; Fazer bem 

feita e servir a alimentação em quantidade 

suficiente para todos os atendidos, de acordo 

com as orientações da nutricionista, 

observando as normas de higiene, a data de 

validade dos alimentos, a segurança e técnicas 

de cozimento adequadas; Verificar o cardápio 

do dia, selecionar os ingredientes necessários 

para a preparação, observando os padrões de 

qualidade nutricional para que estejam prontas 

no horário estabelecido. 

 

 

 

São realizadas pela nutricionista através da 

observação das rotinas diárias. 

Responsáveis Cronograma 

Cozinheira Diariamente 

PORTEIRO 

Objetivos 

 
Ficar atento a todas as pessoas que entram e saem da instituição e prestar informações e 
orientações aos visitantes sobre os setores da instituição educacional entre outros. 
 

Metas 

 
Zelar pela segurança individual e coletiva de todos que se encontram na instituição. 
Registrar no livro de ocorrências e informar de imediato à direção qualquer anormalidade 
verificada. 

Ações Avaliação 

Manter segurança, fechar e guardar 

equipamentos e chaves da instituição e 

auxiliar nos serviços cor relatados á sua 

função; Impedir o ingresso de pessoas não 

autorizadas; Identicar e anunciar qualquer 

pessoa que venha para a instituição que seja 

estranha; Controlar a entrada e saída de 

material da instituição; manter-se em seu 

posto de serviço. 

Observação da comunidade em geral. 

Responsáveis Cronograma 

Porteiros Diariamente 

MOTORISTA 

Objetivos 

 
Zelar pela segurança de passageiros e cargas 
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Metas 

 
Manter-se atualizado com as normas e a legislação de trânsito 

 

Ações Avaliação 

Participar de programas de treinamento 

quando convocado; Dirigir veículos, 

transportando pessoas, materiais e outros; 

Vistoriar o veículo, verificando o estado de 

conservação, para certificar das condições de 

funcionamento, comunicando irregularidades à 

chefia imediatamente;  

Serão realizadas através das execuções 

diárias de suas atribuições. 

Responsáveis Cronograma 

Motorista Diariamente 

SERVIÇOS GERAIS 

Objetivos 
 

Manter o ambiente limpo e adequado para as crianças; 

Metas 

Realizar trabalhos relativos à limpeza e conservação de salas, pátios e demais dependências 
da entidade. 

Ações Avaliação 

Realizar trabalhos de limpeza em peças e 

móveis diversos, lavagem de pisos e parede 

em geral, limpeza de tatames, capachos e 

enceramentos de pisos, etc. 

É realizado pela supervisora através de 

checklist documento que relata a situação da 

instituição. 

Responsáveis Cronograma 

 Auxiliar de Serviços Gerais Diariamente 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. GESTÃOADMINISTRATIVA  
 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

 

Organizar a 

equipe para 

trabalhar de 

forma coerente. 

 

Envolver 

toda a 

equipe. 

 

Garantir comprometimento 

e responsabilidade. 

 

Realizar um 

ambiente 

agradável. 

 

Diretora 

 

Semanal, 

Mensal e 

Anual. 
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7. GESTÃO FINANCEIRA 

 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

Administrar 

os recursos 

financeiros 

oriundos dos 

convênios 

firmados da 

SEDF. 

Pagar todas 

as despesas 

das metas 

estabelecida

s no plano de 

trabalho. 

Elaboração de 

prestação de contas de 

acordo com a 

legislação específica 

Quadrimestral 

mente para dar 

base na 

elaboração para 

exercício 

posterior. 

Coordenador 

Administrativo 

Quadrimestre 

 

8. GESTÃO COMPARTILHADA 
 

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE 

Objetivos 
 

Contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por 
meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. 

Metas 

Proporcionar às comunidades escolares a participação em programas e projetos que articulem 
saúde e educação, prevendo o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno 
desenvolvimento das crianças. 

Ações Avaliação 

Permitir a progressiva ampliação intersetorial 

das ações executadas pelos sistemas de 

saúde e de educação com vistas à atenção 

integral à saúde de crianças e adolescentes; 

Promover a saúde e a cultura da paz, 

favorecendo a prevenção de agravos à saúde, 

bem como fortalecer a relação entre as redes 

públicas de saúde e de educação; Articular as 

ações do Sistema Único de Saúde (SUS) às 

ações das instituições parceiras  de forma a 

ampliar o alcance e o impacto de suas ações 

relativas aos educandos e suas famílias, 

otimizando a utilização dos espaços, 

equipamentos e recursos disponíveis; 

Fortalecer o enfrentamento das 

vulnerabilidades, no campo da saúde, que 

possam comprometer o pleno desenvolvimento 

escolar; 

Será avaliado através da atuação efetiva. 

Responsáveis Cronograma 

Programa PSE / Equipe da Unidade de saúde 
Sempre que se fizer necessário a 

intervenção. 
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V – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

O Projeto político pedagógico da Educação Infantil está fundamentado 

nos conhecimentos acumulados sobre como a criança se desenvolve e 

aprende, respondendo às suas necessidades e capacidades, através de 

diferentes experiências que possibilitem seu desenvolvimento pessoal e social 

harmonioso e a ampliação do seu universo cultural. 

 

Os Temas Transversais, através dos projetos são trabalhados de forma 

integrada aos conteúdos/atividades, observando-se a dosagem adequada a 

cada faixa etária. 

 

As atividades são desenvolvidas através de diferentes estratégias, tais 

como: jogos variados, brincadeiras, vídeos, dramatizações, imitações, 

apresentações artísticas, comemorações cívicas, religiosas e sociais, entre 

outras. 

 

A execução do currículo se dá através de atividades essencialmente 

lúdicas, organizadas com fundamentos nas etapas evolutivas do 

desenvolvimento da criança, considerando os aspectos biológico, psicológico e 

sócio-cultural, com ampla utilização de materiais concretos, ricos em estímulos, 

por meio de Adequação Curricular conforme a Resolução 1/2017 prevista no 

capítulo III, evidenciando os eixos estruturantes: 

• CUIDAR / EDUCAR/BRINCAR E INTERAGIR 

 

Formação Pessoal e Social 

 

Identidade e Autonomia 
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Nosso trabalho é embasado no currículo da Educação Básica das 

Escolas Públicas do Distrito Federal da Educação Infantil – 0 a 3 anos (creche) 

e 4 anos (pré-escola). 

 

Neste contexto, as brincadeiras, espontâneas ou dirigidas, o uso de 

materiais diversos, a música, o jogo, a dança, as diferentes formas de 

comunicação, de expressão, de criação e de movimento caracterizam as várias 

maneiras de estimular o desenvolvimento e as conquistas individuais e 

coletivas das crianças. 

 

A construção da identidade e da autonomia é, para a criança, o grande 

salto para a independência, sendo a autonomia definida como: capacidade de 

se conduzir e de tomar decisões por inciativa própria, levando em conta as 

regras, os valores e a sua perspectiva pessoal, bem como a do outro. 

Conceber uma educação em direção à autonomia significa considerar as 

crianças como seres com vontade própria, capazes e competentes para 

construir conhecimentos e, dentro de suas possibilidades, interfirir no meio em 

que vivem. Exercitando o autogoverno em questões situadas no plano das 

ações concretas, podem gradualmente fazê-lo no plano das ideias e dos 

valores. 

 

 

Movimento 

 

• Percepção global do corpo. 

• Parquinho. 

• Brincadeira de roda. 

• Atividades com mímica. 

• Brincadeiras dirigidas no Pátio (bambolês, corre cotia e etc. 

 

Artes Visuais 

 

• Oficina de pintura. 

• Desenho livre. 
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• Recorte e colagem. 

• Arte com sucata. 

• Arte com argila. 

• Arte com massinha de modelar, etc. 

 

 

 

Música 

 

• Historias enfatizando os sons. 

• Bandinha musical.  

• Melodias e canções variadas. 

• Brinquedos sonoros, etc. 

 

 

Linguagem Oral e Escrita: 

 

• Exploração do vocabulário básico. 

• Incentivo à fala nos diálogo em rodinha. 

• Elaboração de histórias coletivas. 

• Leitura de textos diferenciados: poéticos, populares, musicais, bíblicos. 

• Varal de atividades, etc. 

 

Natureza e Sociedade: 

 

• Exploração das partes do corpo. 

• Contato com plantas e animais. 

• Observar fenômenos da natureza. 

• Momento da hora Cívica, etc. 

 

Pensamento lógico matemático 

 

• Cantigas que inclua diferentes formas de contagem. 
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• Painel com peso e medidas das crianças 

• Atividades com numerais 

• Propiciar situações onde a criança perceba as semelhanças e diferenças 

entre os colegas. 

Toda e qualquer atividade vivenciada na Creche tem sua importância para 

a criança. Do ponto de vista didático destacamos: 

a) Brinquedos e brincadeiras. Tem como objetivo desenvolver as 

habilidades de forma lúdica e prazerosa. É o aprender brincando, usando 

o objeto, a arte, a música com o intuito de expressão e de socialização. 

b) Atividades Livres. É o momento de permitir e possibilitar que a 

criança manifeste seu simbolismo, seu imaginário, entrando no seu 

mundo do faz de conta, de descobertas e imitações. É o momento de 

interação direta com os outros colegas de diferentes idades, e de 

descobrirem afinidades e diferenças promovendo assim seu aprendizado 

individual e social. 

c) Hora do Conto. Este momento é propício para despertar nas crianças 

o gosto pela leitura, o prazer de folhear um livro e admirar as figuras que 

nele contém. Ouvir uma narração, incentivando assim o uso da linguagem 

e a imaginação das crianças para as lendas e histórias infantis, trazendo 

fascínio e deixando fluir seu imaginário e o simbólico. 

d) Momento Cultural. Acontecem trimestralmente onde crianças, 

professores, monitores, direção/coordenação se reúnem no salão 

multiuso onde as crianças se interagem fazem encenações através de 

contos clássicos infantis, música e após este momento todos cantam 

respeitosamente o hino Nacional Brasileiro trabalhando o respeito à nossa 

Pátria. 
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1. Organização escolar: regime, tempos e espaços. 

 

O ano letivo, independente do ano civil, tem a duração de, no mínimo, 200 

(duzentos) dias letivos e dois semestres de efetivo trabalho escolar, ofertados a 

todos os alunos. A jornada de atividades é de (cinco) horas diárias de efetivo 

trabalho pedagógico acrescida de 5 ( cinco ) horas de atividades  recreativas, 

sendo, portanto de período integral.  

 

O funcionamento é de segunda a sexta-feira no horário de 7h: 30mim às 

17h: 30min. 

A idade de atendimento: 01 a 04 anos – creche e pré-escola 

Ofertamos 05(cinco) refeições diárias, obedecendo aos seguintes 

horários: 

Refeição Horário 

Café da manhã Entre 7h40min e 7h55 

Lanche Entre 9h30 e 10h 

Almoço Entre 11h10 e 11h50 

Lanche da tarde Entre 14h40  

Jantar Entre 16h20 e 17h 

 

 

A rotina pedagógica é bem dinâmica e além das refeições ofertadas nos 

horários específicos, à criança após a refeição faz higienização bucal com o 

auxílio de um adulto e em seguida repousam. Neste momento a maioria 

conseguem descansar tranquilamente e aqueles que não conseguem dormir ou 

descansar o educador o direciona para outra atividade concomitante. 

 

Após o repouso elas fazem o lanche da tarde e posteriormente são 

direcionadas às atividades lúdicas e ao banho; que é um ato de afeto, que é 

feito com calma. É um momento precioso porque o adulto interage 

individualmente com a criança e os cuidados são intensos e específicos.  
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Posteriormente as crianças são direcionadas ao refeitório, para fazerem a 

última refeição na instituição que é o (jantar) e depois retornam a sala para se 

organizarem para a saída. 

 

Neste momento além do contato com o monitor as crianças tem o auxílio 

de outro adulto membro da equipe diretiva que está presente diariamente para 

fazer o acompanhamento destes na saída e este ato é feito utilizando o método 

de serviço de som para chamar a criança individualmente e direcioná-la ao 

responsável.  

 

2. Direitos humanos, educação inclusiva e diversidade 

 

Conforme as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 

Ministério da Educação : “Para a sua consolidação, a Educação em Direitos 

Humanos precisa da cooperação de uma ampla variedade de sujeitos e 

instituições que atuem na proposição de ações que a sustentam. Para isso, 

todos os atores do ambiente educacional devem fazer parte do processo de 

implementação da Educação em Direitos Humanos. Isso significa que todas as 

pessoas, independente do seu sexo, origem nacional, étnico-racial, de suas 

condições econômicas, sociais ou culturais, de suas escolhas de credo; 

orientação sexual, identidade de gênero, faixa etária, pessoas com deficiência, 

altas habilidades/superdotação, transtornos globais e do desenvolvimento, têm 

a possibilidade de usufruir de uma educação não discriminatória e 

democrática.” 

Com base nesse referencial, a Creche Frederico Ozanam desenvolve seu 

trabalho acreditando que a escola é mais que um espaço permeado por 

diferenças, é onde a discriminação e o desrespeito pelas diferenças podem e 

devem ser tratados desde os primeiros anos de vida dos alunos. Espaço 

marcado por relações, conflitos, vínculos e encontros, a escola apresenta-se 

como um espaço onde a intervenção educativa pode desencadear um 

processo de formação ética e de construção de um olhar para o outro, voltado 

para a justiça, a diversidade e a igualdade. 

Na Educação Infantil, a questão da discriminação deve ser tratada com 

especial atenção, já que é na escola que as crianças viverão suas primeiras 
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experiências em grupo. É muito importante que a equipe de educadores se 

empenhe em construir um ambiente de respeito e de valorização das 

diferenças entre as crianças. Afinal, conviver num ambiente em que o respeito 

e atitudes contra a discriminação são de fato vivenciados e observados é a 

melhor forma de educar as crianças; proporcionando-as uma experiência 

diferente daquela que, muitas vezes, encontrarão fora da escola. Isso é a 

Educação em Direitos Humanos. 

 

Conviver de verdade num grupo em que as características físicas de todas as 

crianças (cor de pele, cabelos, peso, etc.) são valorizadas, e não representam 

motivo de discriminação, ouvir histórias e participar de projetos que apresentem 

a cultura, as narrativas e a poesia de diferentes grupos étnicos, povos e países 

também são formas de estender os horizontes culturais das crianças e de 

ensiná-las atitudes de interesse e cuidado para com o outro. 

 

3. Projetos Interdisciplinares 

Os projetos de trabalho também chamados de pedagogia de projetos 

constituem uma ação pedagógica específica e planejada que dá sentido social 

e imediato às aprendizagens dos alunos. Têm como finalidade recriar o papel 

da escola, levando em conta as mudanças sociais e culturais que acontecem 

em cada época. 

O trabalho com projetos vislumbra um aprender diferente, ele propicia a 

noção de uma educação para a compreensão. Essa educação organiza-se a 

partir de dois aspectos que se relacionam: aquilo que os alunos aprendem e 

aquilo que eles estão vivendo no seu dia a dia.  

Os projetos são planejados de acordo com acontecimentos atuais, 

festivos culturais e históricos. Por meio deles se pode ensinar melhor, pois a 

criança aprende de forma significativa e contextualizada. 

Os Temas Transversais e os Projetos de trabalho são atividades 

desenvolvidas de forma integrada aos conteúdos/atividades, observando-se a 

dosagem a cada faixa etária. 
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Tais atividades são desenvolvidas através de diferentes estratégias, para 

os alunos como: jogos variados, brincadeiras, passeios culturais, ecológicos e 

de lazer, excursões, dramatizações, imitações, apresentações artísticas, 

comemorações cívicas, religiosas e sociais, entre outras.   

 

• Elegemos os seguintes Projetos para serem desenvolvidos durante o 

ano: 

 

Projeto Leitura “Voando nas asas da imaginação”. 

Projeto Festa Junina. 

Projeto Festa da Família. 

Projeto Educação para o Trânsito. 

Projeto Plenarinha da Educação Infantil. 

 

Desenvolvemos ainda projetos relacionados com os temas propostos nos 

dias temáticos previstos pelo calendário escolar de acordo com a SEDF: 

Plenarinha - Educação Infantil; Semana de Educação pra vida , Semana 

Distrital, Dia Distrital da Educação Infantil , Semana Distrital de 

Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais, Semana de Conscientização do 

Uso Sustentável das água, Dia Nacional da consciência negra, Dia 

Nacional da luta das pessoas com deficiência e Dia do Patrimônio 

cultural. 

 

4. Relação escola-comunidade 

 

    A Creche Frederico Ozanam busca a constante relação com os envolvidos 

no processo educacional e conforme Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil acredita na rotina como um instrumento dinamizador de 

aprendizagem e facilitador das percepções infantis sobre o tempo e o espaço.  

 

A organização das atividades pedagógicas é de extrema importância para 

a melhoria e o sucesso das atividades a serem desenvolvidas no âmbito 

escolar, e diante disso a creche organiza as horas das atividades com o intuito 
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de contribuir para a construção da identidade e o desenvolvimento da 

autonomia de cada educando.    

 

 

5. Atuação de equipes Especializadas e Outros 
Profissionais 

 

Visando um atendimento de excelência a equipe pedagógica 

administrativa busca constantemente interagir-se com a comunidade escolar de 

maneira prática e dinâmica. Nesta perspectiva utilizamos o momento de 

coordenação que é feita todas as segundas-feiras com os professores e 

monitores em horários distintos, para tratarmos de assuntos referentes ao 

desenvolvimento do docente bem como para discutir assuntos do cotidiano 

escolar e práticas educacionais necessárias ao bem estar da criança. Outra 

ferramenta utilizada para melhoria e sucesso das nossas práticas é a presença 

de um adulto no momento da entrada e da saída dos alunos; esta ação facilita 

a comunicação entre escola e família bem como proporciona segurança tanto 

aos pais como às crianças; visto que estes são pequenos e merecem atenção 

específica. Outro aspecto relevante é o uso da agenda escolar que diariamente 

é preenchida pelo professor com o intuito de informar aos pais a rotina escolar 

do seu (a) filho (a).  

     

Idealizamos uma escola que propicie o melhor para os seus alunos, pais 

e responsáveis; para tanto promovemos três reuniões anuais nas quais duas 

são para leitura do relatório individual da criança e uma para dar uma 

devolutiva aos pais sobre o questionário avaliativo que é aplicado no meados 

do mês de julho onde discutimos assuntos referentes ao processo pedagógico 

e bem estar das crianças.  

 

Visto que adotamos projetos a serem desenvolvidos no decorrer do ano 

letivo, na culminância de alguns destes como: Festa da Família, Festa Junina 

os pais têm participação direta nestes que é outro meio facilitador para uma 

prática pedagógica dinâmica e democrática.  
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6. Atuação dos Voluntários, Jovem Aprendiz e Apenado. 

 

DO VOLUNTARIADO: 
 

O voluntariado desenvolverá suas atividades na instituição, obrigando-se 
a assinar o Termo de Adesão e o Termo de Serviços voluntários. 
O exercício das atividades do voluntário não gera vínculo empregatício e nem 
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. A instituição deverá 
cumprir:  

I- Fornecer todos os documentos solicitados pela instituição; 
II- Cumprir as atividades prescritas, assim como metas estabelecidads; 
III- Cumprir condições fixadas quanto a jornada e o horário de trabalho; 
IV- Cumprir o regimento interno e as outras normas estabelecidas pela 

instituição; 
V- Aceitar a supervisão e a orientação técnico-administrativa dos 

prepostos da instituição, bem como zelar pelos bens materiais e 
imateriais; 

VI- O voluntário responderá pelos danos causados ao patrimônio da 
instituição que estiverem sob sua guarda e responsabilidade; 

VII- O voluntário deixará de exercer suas atividades: 
a) Automaticamente, quando terminar o contrato; 
b) Por vontade própria, até mesmo sem justificativas, avisando ao 

responsável administrativo; 
c) Por ausências não justificadas, superior à 15 dias consecutivos; 
d) Por comportamento incompatível com os objetivos da instituição; 
e) Por interesse na instituição 

 
DO JOVEM APRENDIZ: 
 
  A contratação do jovem aprendiz está condicionada a requerimento do 
Ministério do Trabalho, para cumprimento do artigo 429 da CLT. 
 A instituição poderá contratar jovem aprendiz após criteriosa escolha 
entre o contigente inscrito em programa de aprendizagem e formação técnico-
profissional, compatível com seu desenvolvimento físico, moral, psicológico, 
oferecidos por empresas com essa finalidade, como CIEE, que seja maior de 
14 anos e menor que 18 anos e por um período de no máximo 02 anos; 
 O jovem aprendiz deverá executar suas funções com zelo e diligência e 
cumprir com as tarefas solicitadas inerentes a sua função. 
 
DO APENADO: 
 
 A instituição poderá fazer parceria com a Vara de Execuções das Penas 
e Medicadas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, para cumprimento de 
penas restritivas de direitos em suas diversas modalidades legalmente 
previstas, cuja finalidade social se afigure com os propósitos de retribuição 
social pelo sentenciado e humanização da pena. 
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 O apenado só poderá entrar e sair das dependências da instituição após 
assinar o documento de frequência para contagem de Banco de horas e não 
poderá deixar de fazer os serviços solicitados pelo responsável de 
acompanhamento indicado pelo administrador. 
 

 

VI- PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

ENSINO - APRENDIZAGEM. 

 

Considerando o que está determinado na LDB 9394/96, a avaliação na 

Educação Infantil será por meio da observação e do registro do 

desenvolvimento das crianças.          

 

Compreende-se que a avaliação é um processo integral e continuo de 

permanente observação, que prevê a ação mediadora do professor com vistas 

a acompanhar, apoiar e oferecer novos desafios e conquistas aos seus alunos. 

 

1. Prática Avaliativa: Procedimentos, instrumentos e critérios de 

aprovação 

    

A avaliação tem por fundamento uma concepção que respeita cada 

momento de vida da criança, no seu tempo de ser e se desenvolver, 

registrando os caminhos que ela percorre na busca de seu conhecimento.  

     

Com base nessa concepção, a Creche Frederico Ozanam utiliza relatório 

do desenvolvimento individual como um instrumento semestral, que descreve o 

processo de construção do conhecimento das crianças; outra estratégia 

utilizada considerando a regulamentação do Conselho de Classe pela 

Resolução nº 1/2012 são reuniões semestrais com participação de direção, 

coordenação, professores e representantes dos pais com o intuito de 

acompanhar e avaliar o desenvolvimento da criança. 

      

Mediante o desenvolvimento das atividades programadas, esperamos que 

o aluno apresente ao final da Educação Infantil, as seguintes habilidades e 

competências: 
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I- Habilidades psicomotoras compatíveis à sua idade e 

estágio de desenvolvimento. 

II- Evidências de desenvolvimento do espírito de participação 

solidária na solução de problemas de interesse individual e 

coletivo. 

III- Desenvolvimento de atitudes e hábitos sociais adequados 

ao meio em que vive. 

IV- Desenvolvimento de uma imagem positiva de si, tornando-

se cada vez mais independente, confiando em suas 

capacidades e percebendo as suas limitações. 

V- Conhecimento progressivo de seu próprio corpo, suas 

potencialidades e seus limites, bem como o 

desenvolvimento e valorização de hábitos de cuidado com 

a própria saúde e bem-estar. 

VI- Capacidade de brincar, expressando emoções, 

sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades. 

VII- Utilização de diferentes linguagens, quais sejam: musical, 

corporal, plástica, oral, escrita, ajustadas as diferentes 

intenções e situações de comunicação, de forma a 

compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, 

sentimentos, necessidades, e desejos de avançar no seu 

processo de construção de significados, enriquecendo cada 

vez mais sua capacidade expressiva. 

VIII- Valorização e respeito às diversidades. 

IX- Experimentar e utilizar os recursos que dispõe para a 

satisfação de suas necessidades essenciais, expressando 

seus desejos, sentimentos, vontades e desagrados e 

agindo com progressiva autonomia. 

X- Interessar-se progressivamente pelo cuidado com o próprio 

corpo, executando ações simples relacionadas a saúde e 

higiene; ter uma imagem positiva de si, ampliando sua 

confiança, identificando cada vez mais suas limitações e 

possibilidades e agindo de acordo com elas. 
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XI- Identificar e enfrentar situações de conflitos, utilizando seus 

recursos pessoais, respeitando as outras crianças e os 

adultos e exigindo reciprocidade. 

XII- Valorizar ações de cooperação e solidariedade, 

desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração e 

compartilhando as vivências;  

XIII- Construir hábitos e autocuidado, valorizando as atitudes 

com a higiene, a alimentação, o conforto, a segurança, a 

proteção do corpo e os cuidados com a aparência. 

XIV- Identificar e compreender a sua pertinência aos diversos 

grupos dos quais participa, respeitando suas regras 

básicas de convívio social e adversidade que os compõem. 

XV- Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e 

crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando 

gradativamente suas possibilidades de comunicação e 

interação social. 

XVI- Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, 

percebendo-se como integrante dependente e agente 

transformador e valorizando atitudes que contribuam para 

sua conservação. 

XVII- Conhecer manifestações culturais, demonstrando atitudes 

de interesse, de respeito e de participação frente a elas e 

valorizando a diversidade.  

                                                                                                                  

A promoção do aluno se dá, automaticamente, ao final do ano letivo. 

 

2. Conselho de Classe 

 

O conselho de classe tem função consultiva e deliberativa nos assuntos 

didático-pedagógicos, fundamentado no Projeto Político Pedagógico da escola 

e no Regimento  Escolar. 

 

É o momento em que professores, pais ou responsáveis, equipe 

pedagógica, coordenação pedagógica e direção se reúnem semestralmente 
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para discutir, avaliar as ações educacionais e indicar alternativas que busquem 

garantir a efetivação do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.  

 

 

VII – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO-

PEDAGÓGICO  

Este PPP é um documento flexível a ser efetivado conforme a realização 

das atividades escolares, podendo ser planejadas mensal, bimestralmente, 

semestral e/ou anualmente. Nele, estão contidas as concepções pedagógicas 

utilizadas na Creche, bem como o sistema de estimulação, acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento das crianças. As metas aqui propostas 

efetivar-se-ão em parceria com toda a comunidade escolar e com o real 

comprometimento de todos os profissionais que a elaboraram. 

Visando um atendimento de excelência a equipe pedagógica 

administrativa busca constantemente interagir-se com a comunidade escolar de 

maneira prática e dinâmica. Nesta perspectiva utilizamos o momento de 

coordenação que é feita todas as segundas-feiras com os professores e 

monitores em horários distintos, para tratarmos de assuntos referentes ao 

desenvolvimento do docente bem como para discutir assuntos do cotidiano 

escolar e práticas educacionais necessárias ao bem estar da criança. Outra 

ferramenta utilizada para melhoria e sucesso das nossas práticas é a presença 

de um adulto no momento da entrada e da saída dos alunos; esta ação facilita 

a comunicação entre escola e família bem como proporciona segurança tanto 

aos pais como às crianças; visto que estes são pequenos e merecem atenção 

específica. Outro aspecto relevante é o uso da agenda escolar que diariamente 

é preenchida pelo professor com o intuito de informar aos pais a rotina escolar 

do seu (a) filho (a).  

     

Idealizamos uma escola que propicie o melhor para os seus alunos, pais 

e responsáveis; para tanto promovemos três reuniões anuais nas quais duas 

são para leitura do relatório individual da criança e uma para dar uma 

devolutiva aos pais sobre o questionário avaliativo que é aplicado nos meados 
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do mês de julho onde discutimos assuntos referentes ao processo pedagógico 

e bem estar das crianças.  

 

Visto que adotamos projetos a serem desenvolvidos no decorrer do ano 

letivo, na culminância de alguns destes como: Festa da Família, Festa Junina 

os pais têm participação direta nestes que é outro meio facilitador para uma 

prática pedagógica dinâmica e democrática.  
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