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1 – Identificação:  

Coordenação Regional de Ensino do Guará  

Nome: Centro de Educação de Primeira Infância Lobo-guará  

Endereço: EPTG QE 01 LOTE 03 – Setor Lúcio Costa  

Cep: 71100-017  

Telefone: (61) 3395-1015  

E-mail: cepiloboguara@gmail.com  
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 2 – Apresentação:   

A elaboração do Projeto Político Pedagógico foi realizada através de rodas de 

conversa e estudos com todos os segmentos: professores, monitores, nutricionista, 

auxiliares de serviços gerais, auxiliares de cozinha, porteiro, equipe gestora e 

comunidade escolar, sob a coordenação da equipe gestora do Lar Educandário 

Mont Serrat, primeira mantenedora desta unidade de ensino; com o objetivo de 

avaliar o desenvolvimento das crianças, levantar suas necessidades e delinear os 

projetos a serem desenvolvidos no decorrer do ano letivo.  

O Projeto Político Pedagógico tem como objetivo nortear o trabalho 

administrativo e pedagógico desta instituição de ensino, considerando os princípios 

e diretrizes que impulsionam a educação no educar e cuidar. 

Trabalhando em consonância com o Currículo em Movimento da Educação 

Básica, o trabalho pedagógico abrange os aspectos principais da realidade física e 

social da criança, respeitando o seu modo de pensar, aprender, suas necessidades 

e seus interesses, valorizando suas potencialidades. 

O presente documento é a revisão da proposta original, adequada a forma de 

trabalho da nova mantenedora, no qual estão descritas as partes componentes do 

Projeto Político-Pedagógico da instituição, apresentado da seguinte forma: 

Historicidade  (história da constituição da escola); Diagnóstico da Realidade (corpo 

funcional da creche, regime de funcionamento, organização física, recursos 

materiais); Função Social (missão da instituição pautada na função social do 

Currículo em Movimento); Princípios que orientam as Práticas Pedagógicas 

(conjunto de princípios e crenças fundamentais que sustentam as principais 

decisões e ações); Objetivos (O que se espera alcançar); Concepções Teóricas 

(fundamentam as práticas pedagógicas); Organização do Trabalho Pedagógico da 

Escola (organização dos tempos e espaços); Concepções, Práticas e Estratégias de 

Avaliação (descreve os processos de ensino e aprendizagem e a prática avaliativa); 

Organização da Proposta Curricular da Escola (como a escola implementa o 

currículo); Projetos (projetos a serem desenvolvidos no decorrer do ano letivo); 

Plano de ação (ações para garantir a implementação do PPP); Referências 

bibliográficas (referenciais utilizados na construção do projeto); Anexo. 

  



5  

  

3 – Historicidade:  

O CEPI Logo-guará é fruto do Programa Nacional de Reestruturação e 

Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

(Proinfância), criado pelo Governo Federal e instituído pela Resolução nº 6, de 24 de 

abril de 2007, como parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE) do Ministério da Educação, cujo principal objetivo é prestar assistência 

financeira ao Distrito Federal e aos municípios visando garantir o acesso de crianças 

a creches e escolas de educação infantil da rede pública. 

O CEPI Lobo-guará, está localizado no setor Lúcio Costa, na Região 

Administrativa do Guará, foi inaugurado no ano de 2014 e passou a ser 

administrado pela Ação Social Renascer em julho de 2017. 

A história da Ação Social Renascer teve início no final de 2004, quando a 

professora da rede pública de ensino do Distrito Federal, Sônia Maria de Macêdo 

Moutinho, decidiu realizar um antigo sonho que perseguia há vários anos: ajudar as 

pessoas e transformar suas vidas. 

Seu irmão, Pedro Macêdo, doou um terreno na Cidade Estrutural, Distrito 

Federal, região precária na qual a maioria dos habitantes tinha como fonte de renda 

o aterro sanitário da região, mais conhecido como “lixão”. 

Com muita garra e obstinação, a professora Sônia, seus fiéis amigos e 

familiares conseguiram transformar seu sonho em realidade. Assim, no dia 28 de 

fevereiro de 2008, nasceu a Ação Social Renascer, que logo começou a ajudar, a 

cuidar e a educar a comunidade. 

Hoje, graças às doações recebidas, a Ação Social Renascer está ampliando 

sua estrutura física para acolher com dignidade aquela comunidade carente de 

afeto, cuidado e educação. Além disso, criou em 2017, o Instituto Vovó Macedo, 

também na Estrutural, onde continua acompanhando as crianças que já são 

atendidas pela rede pública, além de oferecer diversos cursos para a comunidade 

local. 

O CEPI Lobo-guará tem como entidade mantenedora a Ação Social Renascer 

de natureza beneficente, de direito privado, sem fins lucrativos, com a finalidade de 

prestar serviços assistenciais. Sediada na Quadra 06 Conjunto 02 Lotes 1 a 26 Setor 

Leste Cidade Estrutural-DF. É credenciada por meio da Portaria 298 SEDF, de 24 de 

dezembro de 2013. 
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  Através da parceria entre o Governo do Distrito Federal, que ofereceu a 

estrutura física e todo o mobiliário necessário para o funcionamento da unidade, e a 

Ação Social Renascer, responsável pela administração e pessoal devidamente 

capacitado para o atendimento às crianças, desenvolvimento do trabalho 

pedagógico e cumprimento das rotinas inerentes a uma instituição de educação 

infantil; as crianças vêm sendo atendidas conforme as orientações constantes nos 

documentos reguladores, entre os quais: Orientações Pedagógicas 2018 e Currículo 

em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

4 - Diagnóstico da realidade:  

O CEPI Lobo-guará atende um total de 150 crianças, de 0 a 5 anos de idade, 

em período integral. Funciona ininterruptamente das 7:30h às 17:30h, de segunda à 

sexta-feira, seguindo o calendário escolar da Secretaria de Educação, fechando 

durante o período de recesso escolar e de férias.    

Realizamos o levantamento socioeconômico das famílias atendidas, através 

da documentação preenchida pelos responsáveis no ato da matrícula. 

A seguir, apresentamos os resultados: 

 

 

Quanto à idade dos responsáveis, 50% tem entre 29 e 38 anos; 28% tem entre 19 e 28 anos  

e 22% tem entre 39 e 48 anos. 

 

28% 

50% 

22% 

IDADE DOS RESPONSÁVEIS 

 19 A 28 ANOS

 29 A 38 ANOS

 39 A 48 ANOS
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   Quanto ao estado civil dos responsáveis, 67% são casados, 29% solteiros e 4% divorciados. 

 

 

Quanto ao convívio dos filhos com os pais, em caso de separação, 88% das crianças tem contato 

com ambos os pais, enquanto 12% das crianças tem vivenciando a alienação parental, por parte de 

um dos genitores. 

 

67% 

29% 

4% 

ESTADO CIVIL DOS RESPONSÁVEIS 

CASADOS

SOLTEIROS

DIVORCIADOS

12% 

88% 

ALIENAÇÃO PARENTAL 

SIM

NÃO
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Com relação ao tipo de moradia, 49% das famílias moram em casas alugadas, 28% moram em 

residência própria e 23% moram em imóvel cedido por terceiros. 

 

 

62% dos responsáveis tem o ensino médio completo, 15% tem o ensino superior e 7% tem o ensino 

fundamental 

 

28% 

49% 

23% 

TIPO DE MORADIA DAS FAMÍLIAS 

RESIDÊNCIA PROPRIA

RESIDÊNCIA ALUGADA

RESIDÊNCIA CEDIDA

7% 

8% 

62% 

8% 

15% 

ESCOLARIDADE DOS RESPONSÁVEIS 

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

ENSINO MÉDIO

ENSINO MÉDIO INCOMPLETO

ENSINO SUPERIOR
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Em relação ao local onde residem as famílias, 36% moram no Guará II, 27% moram no Guará I, 15% 

moram no Lúcio Costa, 9% moram na Estrutural, 7% moram em Vicente Pires e 6% moram em 

outras cidades. 

4.1 - Corpo funcional da creche:      
                     

CARGOS QUANTIDADE 

Diretora pedagógica 01 

Coordenadora pedagógica 01 

Auxiliar administrativo 01 

Professoras 09 

Monitoras 18 

Menor aprendiz 01 

Auxiliar de serviços gerais 02 

Cozinheira 01 

Auxiliar de cozinha 02 

Nutricionista 01 

Porteiros 02 

Vigias 02 

  

 

 

 

27% 

36% 

15% 

7% 

9% 

6% 

LOCAL ONDE RESIDEM AS FAMÍLIAS 

GUARA I

GUARA II

LÚCIO COSTA

VICENTE PIRES

ESTRUTURAL

OUTRAS
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4.2 – Equipe Administrativa:   

Nome Cargo 

Maria de Fátima Nunes Amorim Lima Diretora Pedagógica 

Vânia Maria de Brito Coordenadora Pedagógica 

Erika Carolina e Silva Ximenes Nutricionista 

Haline Mercês Alves Auxiliar Administrativo 

 

4.3   Lista de funcionários - 2018 

Nº          Nome       Cargo 

01 Maria de Fátima Nunes Amorim Lima Diretora Pedagógica 

02 Vânia Maria Brito Coordenadora  Pedagógica 

03 Erika Carolina e Silva Ximenes  Nutricionista 

04 Haline Marcês Alves Auxiliar Administrativo 

05 Aline Herbatha Oliveira de Araújo Menor Aprendiz 

06  Ana Lúcia de Lima Pereira de Aguiar Professora 

07 Darlete Pereira Soares  Professora 

08 Emídia Cristina Soares Silva Professora 

09 Michelle  Oliveira da Silva   Professora 

10 Miriam Vieira  Sousa Ferreira   Professora 

11 Mirian Brito Carneiro  Professora 

12 Priscila Rayane Lima da Silva Professora 

13 Regiane Alves da Costa Professora 

14 Tânmara Santos da Silva     Professora 

15 Amanda Clementino de Araújo Monitora 

16 Ana Maria Madeira Silva Monitora 

17 Antônia Marta Lima de Sousa   Monitora 

18 Caroline Maria de Souza Pinto de Matos  Monitora 

19 Cleide Sabina dos Santos   Monitora 

20 Eliene Rodrigues da Silva   Monitora 

21 Érica Cristina Cardoso de Holanda Monitora 
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22 Flávia Andrade Tôrres Monitora 

23 Joseisa Leite Viana Bomfim  Monitora 

24 Josicler  Gomes  Monitora 

25 Jussara Márcia  Silva Marques Monitora 

26 Kelly Kristine Lopes da Silva Santos  Monitora 

27 Layany Correia Lalys Barbosa Monitora 

28 Luzia Maria Correia  Monitora 

29 Rebecca Medeiros Batos Moreira Monitora 

30 Sarah Karoline Bispo Xavier  Monitora 

31 Silvania Ramos Siqueira Soares Monitora 

32 Viviane Josué Cordeiro Rodrigues  Monitora 

33 Cristiane Marinho da Costa Cozinheira 

34   Alcídia  Farias de Andrade  Auxiliar de cozinha 

35 Meirylu Ventura da Silva  Auxiliar de cozinha 

36 Jonathan Francischini Pinto  Agente Patrimonial 

37 Wescley Machado de Almeida Agente Patrimonial 

38 Wesley Batista de Freitas Porteiro 

39  Paulo Junior Martins Fernandes   Porteiro 

40 Maria Silvânia Barbosa Gomes Agente Serviço  Gerais 

41 Jailson Rodrigues de Sousa  Agente Serviço  Gerais 

 

 

4.4 Regime de funcionamento:  

O CEPI Lobo-guará oferece uma carga horária de duas mil horas aulas anuais, 

desenvolvida em no mínimo duzentos dias letivos.  
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As crianças serão enturmadas de acordo com a idade:  
 

  FAIXA ETÁRIA  N° DE  
CRIANÇAS  

N° DE  
TURMAS  

N° DE  
PROFESSOR 

P/TURMA  

N° DE  
MONITOR  
P/TURMA  

BERÇÁRIO I  0 meses ou a completar até 

31 de março do ano da 

matrícula.   

08  01  01  02 

BERÇÁRIO  
II  

1 ano completo ou a 

completar até 31 de março 

do ano da matrícula.  

08  01  01  02  

MATERNAL  
I  

2 anos completos ou a 

completar até 31 de março 

do ano da matricula.  

44 03  01  02  

MATERNAL  
II  

3 anos completos ou a 

completar até 31 de março 

do ano da matrícula.  

30 02 01  02  

1° PERÍODO  4 anos completo ou a 

completar até 31 de março 

do ano da matrícula.  

30  01  01  02 

2° PERÍODO  5 anos completos ou a 

completar até 31 de março 

do ano da matrícula.  

30  01  01  02  

  TOTAL  150  9  9  18 

 

4.4 - Organização física:  

O espaço físico apropriado é essencial para o processo educativo, pois 

promove a aprendizagem. O CEPI situa-se em um espaço do GDF, há uma 

secretaria, sala dos professores, sala de direção, banheiro para funcionários, 

lavanderia, depósitos, banheiro das crianças dentro de sala (Berçários e Maternal I), 

dois banheiros externos para as salas do Maternal II, 1° e 2 ° Período, dois 

banheiros adaptados para PNE, cozinha, refeitório, lactário, solário, sala de vídeo, 

pátio para recreação e eventos, área verde, caixa de areia.  

4.5 - Recursos materiais:  

Os materiais constituem um instrumento importante para o desenvolvimento 

da tarefa educativa, uma vez que são um meio que auxilia a ação das crianças. São 

eles: TV, Aparelho de som, DVD, Colchonetes, Fantoches, Brinquedos, Mobiliário, 

Espelhos, Livros, Lápis, Papéis, Tintas, Pincéis, Tesouras, Cola, Massa de modelar, 

TNT, E.V.A, Jogos pedagógicos, Quadros-brancos, Entre outros.  
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5 - Função social:  

A criança é um ser social, capaz de interagir e aprender com as outras 

pessoas, com a finalidade de compreender e atuar em seu ambiente. Para se 

desenvolver, portanto, as crianças precisam aprender com os outros, por meio dos 

vínculos que estabelecem gradualmente, percebendo-se e percebendo os outros 

como diferentes, permitindo que possam acionar seus próprios recursos, o que 

representa uma condição essencial para o desenvolvimento da sua autonomia.  

A escola de educação infantil - primeira etapa da educação básica - objetiva 

o desenvolvimento integral da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, evidenciando a convicção de que o processo educacional é contínuo e 

contribui para a formação do ser humano.  

É consenso que, apesar do desenvolvimento dos aspectos afetivos,  

emocionais, cognitivos, físicos e sociais se darem ao longo de toda a vida, os 

primeiros anos têm repercussão fundamental na construção da subjetividade e da 

identidade do indivíduo, daí a importância de lhe proporcionar experiências que 

promovam o seu desenvolvimento.   

O CEPI Logo-guará tem a função social de possibilitar ao educando a 

apropriação sistematizada do saber construído socialmente. Através desse 

processo, o educando conquista sua emancipação, a partir da construção da sua 

identidade e da sua autoestima, tornando-se sujeito de sua história e produtor de 

cultura. Muito além da mera transmissão do conhecimento, busca formar sujeitos 

capazes de viabilizar a transformação da sociedade atual, resgatando os valores e 

afirmando os direitos sociais, visando uma sociedade onde o ser humano e a vida 

reassumam seu verdadeiro valor. 

Tudo isto deve acontecer num contexto em que o cuidar e o educar sejam 

realizados de modo prazeroso, lúdico, onde as brincadeiras espontâneas, o uso de 

materiais, os jogos, as danças e cantos, as múltiplas formas de comunicação, 

expressão, criação e movimento, o exercício de tarefas cotidianas e as experiências 

dirigidas sejam contemplados. 
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5 - Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas:  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, instituídas 

pela Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009 do Conselho Nacional de 

Educação – CNE, estabelece em seu Art. 6º, como princípios básicos referentes à 

elaboração das propostas pedagógicas das instituições de educação infantil:  

• Princípios éticos – valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 

diferentes culturas, identidades e singularidades:   

O CEPI Lobo-guará busca promover o desenvolvimento da identidade das 

crianças, valorizando a singularidade de cada indivíduo e ressaltando o respeito às 

diferenças inerentes ao ser humano, através da convivência nos contextos 

relacionais dos quais fazem parte.  

 

• Princípios políticos – garantia dos direitos de cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem democrática:  

O trabalho desenvolvido no CEPI Lobo-guará visa incentivar a autonomia e o 

fortalecimento da autoestima das crianças com a finalidade de promover o 

protagonismo infantil, a partir do qual elas aprendem desde cedo que tem um papel 

importante na transformação da sociedade, que é regida por direitos e deveres, 

através dos quais o indivíduo exerce efetivamente sua cidadania. 

 

• Princípios estéticos – valorização da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais:  

O CEPI Lobo-guará realiza um trabalho em que as crianças têm experiências 

diversificadas, agradáveis e estimulantes nos diferentes espaços da instituição e 

fora dela. Essa dinâmica cria oportunidades para o desenvolvimento de suas 

múltiplas linguagens como forma de comunicação e expressão de seus 

sentimentos, saberes, necessidades, vontades, perspectiva e desafios, valorizando 

a diversidade de manifestações artísticas e culturais.  

7 – Objetivos:  

A missão do CEPI é oferecer educação infantil para crianças de 4 meses a 5 

anos com qualidade, buscando promover o desenvolvimento integral de cada uma e 
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seu protagonismo na construção do conhecimento e da própria história; através da 

sua vivência em um ambiente seguro, digno, onde ela possa desfrutar de uma 

convivência saudável com seus pares e do cuidado de profissionais competentes. 

São objetivos deste CEPI: 

 Favorecer o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos 

cognitivo, afetivo, social, perceptivo-motor, respeitando seus interesses, suas 

necessidades e cumprindo as funções de educar e cuidar; 

 Conviver com a diversidade e a pluralidade de opiniões, de escolhas e 

de oportunidades evidenciando a identidade de cada um na formação do seu ideário 

coletivo; 

 Preparar o indivíduo para a vida em sociedade, orientado pelos valores 

da justiça, equidade, igualdade e felicidade por meio do exercício da cidadania, onde 

os direitos e deveres do indivíduo e o respeito à ordem democrática, baseiem a 

formulação de julgamentos; 

 Desenvolver a criatividade, mediante o estímulo à curiosidade, ao 

espírito inventivo, a disciplina para a pesquisa e o registro das experiências e 

descobertas; 

 Construir os valores da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, formando um indivíduo apto ao 

exercício pleno da cidadania; 

 Disponibilizar o acesso das crianças aos bens socioculturais 

disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à 

comunicação, à interação social, ao pensamento e à ética; 

 Promover a conscientização das crianças sobre a responsabilidade de 

cada indivíduo pela vida humana e sobrevivência do planeta, desenvolvendo hábitos 

e atitudes para uma vida sustentável. 

 

9 - Concepções Teóricas/ Eixos Norteadores: 

O CEPI Lobo-guará desenvolve um trabalho pedagógico pautado na 

indissociabilidade entre o Educar, Cuidar, Brincar e Interagir, objetivando o 

desenvolvimento integral da criança.   
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        De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil,  

A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se 

desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a 

desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em relação ao outro e 

a si próprio que possui uma dimensão expressiva e implica em 

procedimentos específicos. O desenvolvimento integral depende 

tanto dos cuidados relacionais, que envolvem a dimensão afetiva e 

dos cuidados com os aspectos biológicos do corpo, como qualidade 

da alimentação e dos cuidados com saúde, quanto da forma como 

esses cuidados são oferecidos e das oportunidades de acesso a 

conhecimentos variados. (BRASIL 1998, p. 24)  

  

Neste sentido a escola entende que para assegurar uma educação integral 

de qualidade, as práticas pedagógicas devem atender às exigências legítimas da 

criança, que não se restringem apenas ao direito à educação, mas que segundo 

Rosemberg (1999, p. 23) tais práticas devem “atender às suas necessidades de 

proteção, segurança, bem-estar e saúde. Estar atento a seus afetos, emoções e 

sentimentos, às relações com os outros, com as coisas, com o ambiente. Planejar 

um espaço que estimule sua inteligência e imaginação, que permita descobertas e 

aguce sua curiosidade” são aspectos do cuidar e do educar.  

Na perspectiva de Leonardo Boff (1999) “cuidar é mais que um ato; é uma 

atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. 

Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de 

envolvimento afetivo com o outro” (p. 33). Com esse intuito os profissionais buscam 

desenvolver uma escuta sensível das crianças durante todo o período em que as 

mesmas são atendidas na instituição.  

O currículo em movimento da educação básica tem como aporte teórico a 

Pedagogia Histórico-Crítica que destaca a importância dos sujeitos na construção da 

história. Sujeitos que 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. 

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos 

curriculares tomará a prática social dos estudantes como elemento para a 

problematização diária na sala de aula e se sustentará na mediação necessária 

entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e sentidos culturais. 

A prática social é compreendida como o conjunto de saberes, experiências e 

percepções construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica e que 
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é transposto para o estudo dos conhecimentos científicos. O trabalho pedagógico 

assim concebido compreende que a transformação da prática social tem início a 

partir do reconhecimento do papel dos educandos no processo educativo. A 

mediação entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido da 

aprendizagem construída e sustentada na participação e na colaboração dos atores. 

A Pedagogia Histórico Crítica preconiza que o processo de construção do 

conhecimento pelo aluno deve seguir cinco passos: 

 Prática Social (inicial): é o que o professor e o aluno já sabem ao 

ingressar na escola; 

 Problematização: é o levantamento dos problemas vivenciados pela 

comunidade; 

 Instrumentalização Teórica: é a preparação do professor para colocar 

em prática as ações pedagógicas que irão promover a aprendizagem dos alunos; 

 Catarse e Síntese: é a reconstrução da forma inicial de compreender a 

realidade, a partir dos conhecimentos adquiridos; 

 Prática Social (final): é a mudança de comportamento, de atitude frente 

à realidade. 

A aprendizagem é compreendida como um processo de interações da criança 

com o mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e com os professores 

num ambiente favorável à humanização. 

O aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e 

um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual 

daqueles que as cercam. (VIGOTSKI, 1999a)  

O desenvolvimento das crianças é favorecido quando vivenciam situações 

que as colocam como protagonistas do processo ensino-aprendizagem, tendo o 

professor como mediador do conhecimento historicamente acumulado, por meio de 

ações intencionais didaticamente organizadas para a formação de um sujeito 

histórico e social. 
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9 - Organizações do trabalho pedagógico da escola:  

No CEPI Lobo-guará, o trabalho pedagógico compreende o atendimento a 9 

turmas incluindo berçários I e II, maternal I A e I B, maternal II A e II B, 1° Período e 

2°Período.  

O trabalho pedagógico é desenvolvido dentro de uma rotina diária que 

contempla os momentos: 

 

Atividades  

de rotina 
Descreva 

Entrada 
 

As crianças são levadas até a sala, pelos pais. 

Roda de conversa 

Acontece diariamente em todas as turmas, após o café. Na rodinha é feita a 

Chamada, o Quanto somos, o Calendário, a Janela do tempo e a Contação de 

história. 

Cantinhos (no pátio) 

Duas vezes por semana, enquanto a professora realiza as atividades de registro com 

parte das crianças, a monitora orienta a atividade das demais nos cantinhos; de forma 

que todas as crianças participem dos dois momentos. 

Parque  

Após as atividades dirigidas realizadas pelas professoras (turno matutino) e pelas 

monitoras (turno vespertino), as crianças brincam no parque (escorregador, gira-gira, 

túnel lúdico). 

         Sala de Vídeo 

Uma vez por semana, as crianças assistem filmes, vídeos, desenhos e DVDs na sala 

multiuso. Essa atividade é planejada pela professora e está relacionada ao tema 

trabalhado, na medida do possível. 

         Caixa de areia 

Uma vez por semana, as crianças são levadas pela professora, no turno matutino, 

para esse espaço. Geralmente, nesse momento as crianças brincam livremente na 

areia, sendo acompanhadas pela professora e monitoras. 

Contação de 

histórias 

Diariamente na rodinha, feita pela professora.  

No turno vespertino, feita pelas monitoras. 

Quinzenalmente, na hora do conto, feita pelas professoras e monitoras. 

Brincadeiras 

dirigidas 

Acontecem brincadeiras planejadas pelas professoras, no pátio, no solário, na sala de 

atividades: esconde-esconde, boliche, entre outras. No turno vespertino, também 

acontecem brincadeiras organizadas pelas monitoras: escravos de Jó, dança das 

cadeiras, entre outras. 

Atividades Motoras 

Conforme escala, uma vez por semana, a professora leva a turma para o pátio 

(geralmente trabalham juntas as turmas de Berçário, as turmas de Maternal I, as 

turmas de Maternal II, o 1º e o 2º Períodos). Nesse dia as crianças participam do 

Circuito Motor (por exemplo: andar sobre a corda, pular dentro dos bambolês, passar 

por dentro do túnel), coordenado pelas professoras, com o suporte das monitoras. 

 Outras atividades acontecem, diariamente, na sala de atividades e no solário: dançar 



19  

  

ao som de músicas diversas, acompanhar a coreografia feita pela professora, andar 

de motoca, brincar de boliche, corre cutia, entre outras. 

   Atividades 

musicais 

Diariamente, na rodinha são cantadas algumas músicas. Em outros momentos, as 

crianças cantam e dançam. Há momentos em que as atividades acontecem ao som de 

música ambiente.  

No turno vespertino, acontecem as rodas de cantoria, onde são cantadas diversas 

músicas, às vezes acompanhadas com instrumentos musicais: chocalho, pandeiro. 

Refeições 

As crianças fazem cinco refeições diárias: 

- Café da manhã (7h40) 

- Lanche da manhã (9h55) 

- Almoço (12h10) 

- Lanche da tarde (14h40) 

- Jantar (16h55) 

Descanso Após o almoço. As crianças são despertadas às14h. 

Higienização /   

Escovação / Banho 

As crianças sempre higienizam as mãos antes das refeições. 

A escovação acontece após o almoço e o jantar. 

As crianças tomam banho uma vez ao dia, exceto nas situações excepcionais. 

As crianças do Berçário poderão tomar mais banhos, atendendo às especificidades da 

faixa etária. 

 

9.5 - Relação escola-comunidade:  

No decorrer do ano letivo, são realizados quatro Dias Letivos Temáticos, 

previstos no calendário escolar e com tema sugerido pela Regional de Ensino. 

Nesses momentos, são realizadas rodas de conversa, palestras e dinâmicas que 

oportunizem a discussão dos temas propostos; além da apresentação das crianças. 

As reuniões semestrais para entrega do Relatório de Desenvolvimento 

Individual (RDIA) e dos trabalhos produzidos pelas crianças são realizadas no turno 

vespertino, horário que oportuniza a maior participação dos pais. 

10 - Concepções, práticas e estratégias de avaliação:  

Em consonância com a orientação da SEEDF, no CEPI Lobo-guará 

realizamos a avaliação dentro da perspectiva: avaliar para incluir, incluir para 

aprender e aprender para desenvolver-se. 

A avaliação deve contribuir para a conquista das aprendizagens por parte de 

todas as crianças. A avaliação para as aprendizagens tem o sentido de promover 

intervenções didáticas e pedagógicas pautadas na lógica do processo de 

aprendizagem das crianças, enquanto o trabalho pedagógico se desenvolve. 
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Na concepção da avaliação formativa, tanto as crianças quanto os 

professores são avaliados, uma vez que a avaliação também promove a 

aprendizagem do professor. 

A avaliação formativa tem as funções diagnóstica e formativa. 

A avaliação formativa se baseia na observação e no registro sistemático do 

percurso individual de desenvolvimento de cada criança, que subsidia o Relatório 

Descritivo Individual do Aluno. 

Nas turmas do Berçário I e II, será confeccionado um Livrão com as 

atividades realizadas coletivamente pela turma, abordando cada tema trabalhado. 

Nas turmas do Maternal I ao 2º Período, será organizado um envelope 

contendo as atividades produzidas pela criança no decorrer do semestre. 

As turmas do Maternal I ao 2º Período também farão a atividade de grafismo 

mensalmente e ao término do ano letivo, será montada a Sanfona do Grafismo 

evidenciando o desenvolvimento psicomotor da criança. 

 

11 - Organizações curriculares:  

Considerando que estamos formando crianças conscientes, críticas, ativas e 

politizadas, não poderíamos deixar de abordar temas de extrema relevância para a 

nossa realidade atual. Dessa forma, os eixos transversais Educação para a 

Diversidade, Educação para a Sustentabilidade e Educação em e para Os Direitos 

Humanos são contemplados em nossa prática diária:  

 Ao compreendermos que através da educação, as crianças têm acesso ao 

conhecimento desenvolvendo-se e tornando-se cidadãs e que todas podem 

alcançar os objetivos educacionais, se forem apropriadamente apoiadas;  

 Ao conscientizar as crianças que as diferenças fazem parte do ser humano, 

ressaltando sua qualidade de “ser único” e que o ser humano é muito maior 

do que um rótulo baseado em uma característica individual que para o outro 

pode ser vista como um defeito;  

 Ao combatermos o bullying, promovendo uma cultura de paz ao ensinar às 

crianças valores como: respeito, amor, tolerância, alteridade;  

 Ao conscientizarmos as crianças sobre a necessidade de proteger a natureza, 

garantindo nossa sobrevivência, através de atitudes simples como: apagar a 

luz ao sair da sala, não desperdiçar água, não desperdiçar a comida e os 

materiais;  



21  

  

 Ao ensinar como combater as doenças que fazem parte do nosso dia a dia 

(Dengue, Zica, Chicungunha, H1N1);  

 Ao ensinar como se comportar no trânsito, possibilitando que muitas vidas 

sejam resguardadas 

Para realizar esse trabalho, contamos com a parceria do SESC, do DETRAN, 

da CAESB que realizam trabalho educativo com nossas crianças, conforme 

solicitação e agendamento; e do Mesa Brasil que faz a doação semanal de 

alimentos. 

No CEPI Lobo-Guará é desenvolvido o Currículo em Movimento da Educação 

Básica que prioriza as seguintes linguagens: Cuidado Consigo e com o Outro, 

Linguagem Corporal, Linguagem Oral e Escrita, Linguagem Matemática, Linguagem 

Artística, Interações com a Natureza e a Sociedade, Linguagem Digital; com o intuito 

de integrar as aprendizagens que vão sendo incorporadas pelas crianças dentro e 

fora da instituição educacional. 

Cada uma dessas linguagens tem um objetivo geral, conforme discriminado 

abaixo: 

 Cuidado Consigo e com o Outro: ampliar a capacidade de 

autoconhecimento, de comunicação e de interação social, estabelecendo vínculos 

afetivos positivos com outras crianças e adultos. 

 Linguagem Corporal: explorar as habilidades físicas, motoras e 

perceptivas do próprio corpo a fim de adquirir a independência nos movimentos e na 

expressão corporal. 

 Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Artística e Tecnológica/Digital: 

apropriar-se dos conhecimentos e bens culturais constituídos historicamente, 

utilizando as diferentes linguagens e construindo significados que lhes permitam 

elaborar e reelaborar essas aprendizagens. 

 Interações com a Natureza e a Sociedade: possibilitar uma 

aproximação ao conhecimento das diversas formas de representação e explicação 

do mundo social e natural para que possa ser estabelecida progressivamente a 

diferenciação entre as explicações do senso comum e do conhecimento científico. 

 

11.1 – Projeto: 
 

A partir deste ano, a Ação Social Renascer elaborou um projeto único: Minha 

creche, minha vida: Meu mundinho no CEPI Lobo Guará, que será desenvolvido em 
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todos os CEPIs sob sua responsabilidade. Este projeto tem como finalidade 

aproximar mais as famílias do cotidiano da creche, visando consolidar a parceria 

entre escola e família. 

A cada tema, são destacados aspectos relevantes dentro de cada linguagem 

do Currículo em Movimento a partir dos quais, as professoras deverão planejar as 

atividades semanais que serão desenvolvidas com as crianças de forma lúdica, 

atraente e significativa, de acordo com o Currículo em Movimento. 

 
 

MINHA CRECHE, MINHA VIDA: 

MEU MUNDINHO NO CEPI LOBO GUARÁ  

 

 

Tema 
 

Objetivo Geral 
 

Cronograma 
 

Período de adaptação 
 

Construir vínculo afetivo com as crianças. 
 

15/02 a 02/03/2018 

 

 

O mundinho de boas 

atitudes 

 

Ressaltar a importância das regras de convivência para 

a harmonia da sociedade e o respeito às diferenças. 

 

 

05 a 16/03/2018 

 

O mundinho azul 
 

Trabalhar a importância da água, seu ciclo na natureza 

e a necessidade do uso consciente da mesma. 

 

 

19 a 23/03/2018 

 

As famílias do mundinho 
 

Perceber os diferentes tipos de família, onde moram e 

a história de seus membros. 

 

 

02/04 a 19/05/2017 

 

A horta do mundinho 
 

Conhecer a origem dos alimentos, como cultivá-los e a 

importância da alimentação saudável. 

 

 

21/05 a 12/07/2018 

 

As brincadeiras do mundinho 
 

Vivenciar as diferentes brincadeiras que fazem parte do 

universo infantil nas diferentes regiões do Brasil.  

 

 

01 a 31/08/2018 

 

VI Plenarinha: 

Jogos e Brincadeiras 

 

Promover o protagonismo infantil, oportunizando às 

crianças, momentos de reflexão e fala sobre assuntos 

que fazem parte do seu cotidiano. 
 

Anual/ Período 
20 a 

25/08/2018 

 

O trânsito no mundinho 
 

Conhecer os meios de transporte, as regras do trânsito 

e como garantir a segurança no trânsito.  

 

 

03 a 28/09/2018 

 

Vida de criança 
 

Conhecer os direitos e os deveres da criança. 

 

 

01 a 31/10/2018 

 

 

Os animais do mundinho 
 

Diferenciar os animais pelas suas características, 

conhecer seu ciclo de vida e como proteger sua 

sobrevivência. 
 

 

01 a 29/11/2018 

 

Minha creche, minha vida 
 

Promover maior integração e participação da família no 

cotidiano da creche. 

 

 

03 a 21/12/2018 
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Além deste grande projeto, que será desenvolvido no decorrer do ano letivo, 

serão realizadas outras atividades pedagógicas: 

 Sanfona do Grafismo (mensal): com a finalidade de acompanhar o 

desenvolvimento psicomotor das crianças. 

       Ao término de cada mês, as crianças serão motivadas a realizar um 

desenho livre sobre o tema que está sendo trabalhado. A professora recolherá cada 

desenho, colocará o nome da criança, a data e registrará o relato da mesma sobre o 

que desenhou. Ao término do ano, será montada a Sanfona do Grafismo, contendo 

os desenhos no período de março a dezembro, que ilustrará o desenvolvimento 

psicomotor de cada criança. 

 Hora do Conto (quinzenal): com a finalidade de desenvolver a 

criatividade, o senso de apreciação e a expressão corporal das crianças. 

     A cada 15 dias, conforme escala, as professoras e monitoras 

apresentarão para as crianças a Hora do Conto. Será montado um cenário no pátio 

e todas as crianças assistirão a dramatização de uma história relacionada ao tema 

que está sendo trabalhado no mês. 

 Cozinha Experimental (mensal): com a finalidade de incentivar os 

hábitos saudáveis de alimentação. 

      A professora fará um trabalho prévio em sala de aula sobre a 

alimentação saudável. Mensalmente, no turno vespertino, cada turminha, sob a 

orientação da nutricionista, participará da preparação de uma receita que será 

degustada pelas crianças na hora do lanche da tarde. As receitas desenvolvidas 

pela nutricionista, vão compor o Livro de Receitas que cada professora 

confeccionará com sua turma. 

 Hora Cívica (semanal): com a finalidade de resgatar os valores cívicos 

e promover o desenvolvimento da cidadania. 

      Uma vez por semana, após a entrada, as crianças se reunirão no pátio 

para participar da Hora Cívica. Nesse momento será explicado o significado e 

importância da Bandeira do Brasil e do Hino Nacional.  

 Sacola da Leitura (semanal): promover a participação familiar no 

processo educativo e despertar o interesse das crianças pela leitura. 

     A cada semana, uma criança levará para casa a Sacola da Leitura, 

contendo uma obra literária e um caderno de registro. Em casa, os pais deverão 

contar a história para criança e registrar o que ela mais gostou, o que lhe chamou 
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mais atenção. As crianças também poderão ilustrar a parte da história que mais 

gostaram. Em sala na rodinha, essa experiência poderá ser relatada pelas crianças. 
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12 - Plano de Ação para implementação do Projeto Político Pedagógico:  

  

• Gestão pedagógica  

  

Objetivo Metas Ações Avaliação Responsável Cronograma 

Fortalecer a parceria 

escola-família. 

Aumentar em 50% a 

participação dos pais 

da vida escolar de seus 

filhos, assumindo 

postura ativa no 

ambiente da creche. 

- Promover momentos 

de apresentação do 

trabalho desenvolvido 

pela creche e de 

sensibilização para 

necessidade de maior 

participação dos pais.  

  

De acordo com a 

mudança na postura 

do pais que se 

tornarão mais 

participativos. 

  

Direção  e  
Gestão  
Pedagógica  

Anualmente  

  

  

• Resultados educacionais  

  

Objetivo Metas  Ações  Avaliação Responsáveis  Cronograma  

  Promover o pleno 

desenvolvimento das 

crianças atendidas, de 

forma lúdica e prazerosa, 

de modo que os pais 

percebam a evolução dos 

seus filhos. 

  Despertar em 90% 

das crianças 

atendidas o gosto 

pelo saber, 

incentivando-as a ter 

uma postura 

autônoma e 

 - Promover formação 

continuada dos 

professores. 

- Acompanhar, avaliar e 

intervir no processo de 

construção do 

conhecimento pelas 

crianças o, assegurando 

seu desenvolvimento. 

De acordo com o 

desenvolvimento das 

crianças.  

Coordenação e 

Professoras  

Mensal 
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participativa.  

  - Promover formação 

continuada dos 

professores. 

- Acompanhar, avaliar e 

intervir no processo de 

construção do 

conhecimento pelas 

crianças o, assegurando 

seu desenvolvimento. 

- Chamar a família 

sempre que necessário 

para alinhar ações em 

prol do desenvolvimento 

da criança. 

Mediante questionário 

aplicado no término 

dos semestres letivos. 

Professores  e  

Coordenadora  

Pedagógica  

Semestral  
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• Gestão participativa  
  

Objetivos  Metas  Ações   Avaliações  Responsáveis  Cronograma  

 Aprimorar 

continuamente a 

qualidade dos serviços 

prestados à comunidade. 

Envolver 90% de 

toda a família e 

equipe.  

Reunião com 

família e equipe.  
a  - Realizar questionário  

avaliativo. 

- Disponibilizar Caixa 

de Sugestões para 

que a comunidade 

possa expressar suas 

opiniões. 

  Direção  e  
Coordenação  
Pedagógica  

Semestral 

  

• Gestão administrativa  

  

Objetivos  Metas  Ações  Avaliações  Responsáveis  Cronograma  

Garantir que cada 

funcionário desempenhe 

seu papel, de acordo 

com os direitos e deveres 

estabelecidos. 

Atingir 100% de toda 

a equipe.  

Intervenção  Atendimento  individual; 

observação em sala e estudo de 

caso.  

Direção  e  

coordenação 

pedagógica  

De acordo com 

a demanda. 

 

 Gestão financeira  

 Objetivos  Metas  Ações  Avaliações  Responsáveis  Cronograma  

Administrar os recursos 

financeiros oriundos do 

convênio firmado com a 

SEEDF.  

Pagar 90% das 

despesas estabelecidas 

em cada meta proposta 

no Plano de Trabalho 

vigente.  

Elaboração de 

prestação de contas de 

acordo com a legislação  

Específica.  

Bimestralmente  

para dar base na 

elaboração para 

exercício posterior.  

Coordenador  

Administrativo  

Bimestralmente  
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 13 - Acompanhamento e avaliação do projeto político pedagógico:  

O acompanhamento do Projeto Político Pedagógico do CEPI Lobo-guará 

consistem em reflexões sobre as ações educativas desenvolvidas na instituição. 

Tais reflexões acontecem nas reuniões de coordenação, nos encontros com a 

comunidade escolar, na busca pelo aprimoramento dos serviços prestados à 

comunidade.  

A implementação da Proposta Pedagógica da Instituição é avaliada em 

momentos: nas reuniões de coordenação, nos dias destinados à formação, na 

Avaliação Institucional e nos Dias Letivos Temáticos. 

As observações são registradas por todos os atores envolvidos no 

cotidiano educacional. Cada segmento elabora suas observações de acordo com 

suas atribuições e competências. Feito isso, os dados são registrados 

analisados para que sejam feitas as intervenções necessárias no decorrer do 

ano letivo. 
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Anexos 

 
 

 

 



 

 

SEMANA DE ADAPTAÇÃO DAS CRIANÇAS NA CRECHE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COZINHA EXPERIMENTAL 

 

Abordagem sobre  alimentação saudável, prática de exercício físico e higiene 

pessoal. O desenho animado entrou dentro do conteúdo programático trabalhado 

pelas professoras que teve como material pedagógico de apoio, o livro: “O Mundinho 

de Boas Atitudes”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dinâmica de montagem de pratos, demonstrando para as crianças o que deve 

conter em um prato saudável. Foi trabalhado em sala de aula em uma rodinha com 

as crianças. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Primeira avaliação nutricional das crianças. Foi aferido o peso e a estatura 

para posterior classificação segundo a faixa etária de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde. Aquelas crianças que forem diagnosticadas como Baixo peso, 

sobrepeso, obesas ou com risco de baixa estatura terão uma atenção maior em 

relação a alimentação e os responsáveis serão comunicados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa primeira cozinha experimental, onde as crianças puderam acompanhar 

como se faz e degustar as receitas de sucos saudáveis como a “Fanta Natural” 



 

(base de cenoura e limão) e o suco do “Hulk” (Couve com Limão). Foi trabalhado 

pela estagiária as frutas e vegetais de cada receita. 

A ideia do suco para trabalhar o conteúdo programático do livro “O Mundinho 

Azul” que trabalhou a importância da água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordagem a idéia que para o alimento ser saudável ele não precisa ter o 

gosto ruim. Em comemoração da páscoa desenvolvemos uma receita de brigadeiro 

de mandioca onde as crianças colocaram a mão na massa e produziram o seu 

próprio brigadeiro, levaram para casa na lembrancinha de páscoa para os 

responsáveis degustarem. 

Nesta atividade também desenvolvemos a inclusão, onde todas as crianças 

com restrições alimentares também puderam comer sem precauções, pois a receita 

não contem leite e derivados, glúten ou soja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIMEIRA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ECOLAR 
 

Acolhimento as famílias recem chegadas e a entrega do Manual do aluno, 

onde aborda a rotina da Creche com seus respectivos horários.  

 

Apresentação do Projeto de leitura Ingrid Biesemeyer Bellinghausen. 

 



 

  O MUNDINHO AZUL 

 

 

            

 

          



 

 

 

 

 

              

 

 

 



 

DIA LETIVO TEMÁTICO 

Palestra sobre a Conscientização do Uso Sustentável da Água junto a 

comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOMENTO CÍVICO 

Nesse momento será explicado o significado e importância da Bandeira do 

Brasil e do Hino Nacional, bem como trabalhando a postura das crianças. 

 

 

 

 

        

 

 



 

 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS  

Desenvolvendo as linguagens do Currículo em Movimento, forma rica e 

prazerosa. 

 

 

 

 

                     



 

 

 

 

                                       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

CULMINÂNIA DO MUNDINHO AZUL 

 

 

 

      

 

 

 

          



 

 

 

 

  

 

               

 


