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• Apresentação 

 A instituição escolar é o ambiente de compreensão, prática e feedback de seu plano de educação, visto que 

se faz necessário a organização do trabalho pedagógico baseado em seus discentes. Por esse ponto de vista, é 

de suma importância que a instituição assuma suas imputabilidades e tome essa iniciativa sem esperar que as 

esferas administrativas superiores a façam, porém esperar sim, que lhe deem as condições necessárias para 

efetivá-las. Sendo assim, o fortalecimento do vínculo entre escola e sistema de ensino é crucial. 

 O Projeto Político-Pedagógico (PPP) é uma exigência legal da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. O  PPP é um instrumento que reflete a proposta 

educacional da escola. É através dele que a comunidade escolar pode desenvolver um trabalho coletivo, cujas 

responsabilidades pessoais e coletivas são assumidas para execução dos objetivos estabelecidos. O PPP deve 

possibilitar aos membros da escola, uma tomada de consciência dos problemas e das possíveis soluções, 

estabelecendo as responsabilidades de todos. A presença do debate democrático possibilita a produção de 

critérios coletivos no seu processo de elaboração, assimilando significados comuns aos diferentes agentes 

educacionais e colaborando com a identificação desses com o trabalho desenvolvido na escola. É através dos 

princípios democráticos apontados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 que 

podemos encontrar o aporte legal da escola na elaboração da sua proposta pedagógica. De acordo com os 

artigos 12, 13 e 14 da LDB, a escola tem autonomia para elaborar e executar sua proposta pedagógica, porém, 

deve contar com a participação dos profissionais da educação e dos conselhos ou equivalentes na sua 

elaboração. 

  Para construção desse Plano a participação da comunidade escolar na elaboração dos objetivos para o ano 

letivo foi essencial, no começo do ano letivo do 2018 foi iniciado o PPP com a participação das professoras: 

Lucilene da Silva, Elionice Queiroz e Natália Batista / Coordenadora: Florinda Batista /Diretora e Secretária 

Escolar: Nathalia Ramos Cavalcanti. 

 No dia 21/03/2018, a diretora Nathalia Ramos Cavalcanti e a Coordenadora Florinda Batista fizeram a 

abertura desejando boas vindas e dando início à reunião com os pais e responsáveis, o assunto abordado foi o 

Projeto Político-Pedagógico e os cuidados com as crianças com a participação do corpo docente, foi 

apresentado o PPP e explanação do seu objetivo. Contamos com a presença de 19 funcionários e pais 

responsáveis. Não enfrentamos dificuldades em relação à participação e colaboração da comunidade escolar 

na costrução do PPP.                 

 

• Historicidade da Instituição 
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 A Creche Tia Joana do Lúcio Costa foi fundada em 1982 pela Fundação do Serviço Social e em 1984 firmou-

se o Convênio com a Associação dos Moradores do Projeto Lúcio Costa, é parceira da Secretaria de Educação 

do Distrito Federal desde 2009. A Instituição surgiu em atendimento às necessidades da comunidade local no 

sentido de criar uma instituição que pudesse cuidar, educar e ajudar nossas famílias mais necessitadas. Uma 

semente de um sonho, com muita responsabilidade, dedicação, amor e carinho; daí todo o empenho no sentido 

de oferecer as crianças um local que cumpra as funções de educar e cuidar, proporcionando a oportunidade e 

o estímulo para o desenvolvimento humano. 

 A Creche Tia Joana tem o intuito de ofertar a etapa de Educação Básica – Educação Infantil com o propósito 

de atender as famílias de baixa renda,  pois trata de uma necessidade local, onde a maioria das famílias residem 

e trabalham na localidade e precisam deixar seus filhos, devido à necessidade das crianças estarem seguras e 

amparadas para os pais ou responsáveis trabalharem. O aumento da população e diante da solicitação da 

comunidade a Creche Tia Joana vem ofertar a etapa, com carinho e muito profissionalismo, pensando no bem-

estar dessas famílias e a confiança de todos. 

 A Creche hoje atende 72 crianças em tempo integral, com jornada de 10 horas, de segunda a sexta-feira, no 

horário de 07h 30min ás 17h30min.. São ofertadas atividades pedagógicas de desenvolvimento, cuidados e 

higiene, e cinco (05) refeições diárias. O cardápio é elaborado pela nutricionista com finalidade de adequar a 

alimentação para a faixa etária atendida (01 a 03 anos de idade).  

A instituição conta com uma área construída de alvenaria com 270 m², ocupando um espaço de 650 m², 

somando ao total 12 (doze) dependências, descritas a seguir.  

 

• Diagnóstico da realidade escolar 

 Conforme observado nos dados de matrícula, a Creche Tia Joana atende crianças cujos pais moram na região 

e trabalham no mesmo setor da Creche em maioria no regime CLT ou autônomos, muitos desempregados, 

com famílias que possuem acima de dois filhos. 

 A Instituição em comum acordo com os pais e funcionários realiza reuniões bimestrais e mensais quando 

necessárias, buscando sempre o convívio e atendimento às necessidades básicas para a realização do trabalho.  

 De acordo com as orientações pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – 

SEEDF, conforme firmado no Termo de Colaboração, a instituição se organiza de modo que assegure o bom 

atendimento, tanto pedagógico quanto administrativo. A formação continuada dos funcionários se faz presente 

em seu planejamento em semanas pedagógicas e três dias de formação oferecidos pela SEEDF durante o ano 

letivo, reuniões e formações oferecidas pela própria gestão da Creche, cursos e outros. 

A Instituição possui estrutura física para atendimento a 72 (setenta e duas) crianças na faixa etária de 01 a 03 

anos de idade no ano de 2018.  
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Em seu quadro de enturmação segue a seguinte estrutura de acordo com estrategia de matricula de 2018: 

ETAPA FAIXA 

ETÁRIA 

PROFESSORA MONITORA Nº DE 

ALUNOS 

BERÇÁRIO II 1 ano a 1 ano e 

11 meses  

01 03 21 

MATERNAL I  2 anos a 2 anos 

e 11 meses 

01 03 23 

MATERNAL II  3 anos a 3 anos 

e 11 meses  

01 02 28 

TOTAL  03 08 72 

 

Sua estrutura física é composta de: 

1 – Sala de direção/ Secretaria; 

2 – WC para os alunos/ WC PNE; 

1 – WC de funcionários;  

3 – Salas de aula, 1 dessas possui banheiro incluso.  

1 – Cozinha; 

1 – Área de serviço; 

1 – Depósito para alimentos não perecíveis; 

1 – Área coberta/descoberta para recreação e atividades. 

 

 Estando de acordo com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, lei nº 9394/96, de 20 de dezembro 

de 1996 – LDB, Art. 29, que diz: “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança de até 05 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 

e social, complementando a ação da família e da comunidade.” 

 A creche Tia Joana integra o sistema de Ensino do Distrito Federal e suas práticas pedagógicas, seguindo os 

preceitos e diretrizes curriculares que orientam as escolas brasileiras na organização do ensino. 

 Observando o aluno como sujeito participativo de uma comunidade em que este deve ter caráter crítico e 

social que deve garantir a todos condições de viver inteiramente a cidadania, exercendo seus deveres e 

desfrutando os seus direitos e conscientizando-se de sua função com responsabilidade. 

 A Instituição mantém parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal desde outubro de 2009, 

seguindo orientações da Gerência de convênio da SEEDF e sendo acompanhada por dois gestores designados 

pelo órgão, sendo um pedagógico e um financeiro. Nas práticas pedagógicas segue o Currículo em movimento 

da Educação Básica do Distrito Federal com orientação e supervisão da UNIEB – Unidade de Educação 

Básica. 

  

• Função social 

A Creche Tia Joana tem por função social assegurar ao público atendido um ensino de qualidade atuando de 

forma eficiente e eficaz na Educação Infantil, articulando ações que contribuem para a formação de um 

cidadão ético, crítico, com valores humanísticos. 

 

• Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas e Administrativas 

 A educação, ferramenta imperativa para o exercício da cidadania na sociedade atual, vem se agregando cada 

vez mais com o tempo de transformação e mudança nas demandas educativas. Possibilita à criança ampliar 

suas aprendizagens e desenvolvimento nos diversos aspectos: sociais, cognitivos, emocionais e motores.  

Além de incluir seus familiares na vida escolar em busca da cidadania plena. Em se tratando da Educação 

Integral, deve-se ter um olhar ainda mais rigoroso, para que esta não se resuma em somente o aumento de 

tempo da criança na escola, “integralidade deve ser entendida a partir da formação integral da criança, 

buscando dar a devida atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, 

afetivos, psicomotores e sociais” (Pressupostos Teóricos p. 28). Partindo destes Pressupostos, a presente 

Proposta Pedagógica terá como base os princípios da Legislação de Ensino em vigor em consonância com a 

nova concepção de Educação Básica, tendo como fundamento norteador os Princípios Éticos da Autonomia, 

da Responsabilidade, da Solidariedade e de Respeito ao bem comum, princípios políticos dos direitos e 
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deveres de cidadania, do exercício da criatividade e do respeito à ordem democrática, princípios estéticos da 

sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da qualidade e da diversidade de manifestações artísticas e 

culturais. 

 A Legislação de Ensino não só assegura o efeito da Educação Infantil como a inclui na Educação Básica, 

sendo “a Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em creches e pré-escolas, 

as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constitui Estabelecimentos 

Educacionais Públicos ou Privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, 

em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por Órgãos competentes dos Sistema de ensino e 

submetidos a controle social. 

 A questão democrática preza pela transparência nos procedimentos administrativos e pedagógicos na 

participação do Diretor Pedagógico juntamente com o Coordenador Pedagógico, professores e auxiliares de 

sala, nos processos consultivos e decisórios, na colaboração, execução e avaliação do Plano de Trabalho e das 

práticas pedagógicas. A Gestão Administrativa será consubstanciada na efetiva participação do pessoal 

técnico-administrativo na forma proposta no regulamento escolar. 

 A Creche mantém o foco na responsabilidade social, no objetivo de cuidar e educar, avaliar a Instituição 

visando a melhoria da qualidade de ensino e do desenvolvimento Institucional, estimulando o processo de 

auto-avaliação e auto-crítica, como elementos fundamentais para o crescimento pessoal, coletivo e 

institucional. 

A mesma dispõe de uma estrutura organizadora composta de profissionais experientes, que lhe proporciona 

condições de oferecer um ensino de qualidade. 

Os trabalhadores administrativos e pedagógicos estão interligados entre os cargos: 

- Diretor Pedagógico; 

- Coordenador pedagógico; 

- Monitores; 

- Corpo docente; 

- Nutricionista;  

- Porteiro;  

- Cozinheiros; 

- Serviços Gerais; 

- Menor aprendiz. 

 Contamos também com a parceria de voluntários: 

- Médico; 

- Dentista; 

- Contador de histórias; 

- Companhia de teatro; 

- Polícia Militar. 

 Os Princípios Epistemológicos de opção da Creche têm como destaque o comprometimento com a formação 

intelectual, da afetividade, do social e econômico do ser humano, pelo empenho na formação do cidadão e na 

consciência sócio-política na sociedade, por meio de uma base humanística. A Creche empenha-se no 

aperfeiçoamento profissional do corpo técnico-docente que atua de forma integrada para o desenvolvimento 

do currículo de Educação Infantil, capaz de despertar na criança o interesse pelo aprendizado, a fim de 

desenvolver a dimensão objetiva do movimento que corresponde às competências instrumentais para agir 

sobre o espaço e meio físico. A Creche Tia Joana busca contemplar o cuidar e o educar, o brincar e o interagir, 

proporcionando às crianças um lugar prazeroso. 

 

• Objetivos 

*Geral 

-Estimular o desenvolvimento integral da ciança em seus aspectos cognitivo, afetivo, social e motor, 

respeitando seus interesses, suas necessidades e cumprindo as funções de cuidar e educar. 

 

*Específicos 

- Estimular a aprendizagem e os cuidados diários, levando em conta a particularidade de cada criança, bem 

como proporcionar o desenvolvimento da atenção ao que ocorre à sua volta;   
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- Oportunizar aprendizagens significativas, respeitando o desenvolvimento da criança; 

- Promover situações de escuta sensível; 

- Priorizar o aspecto lúdico e as brincadeiras no processo de aprendizagem; 

- Contribuir para o desenvolvimento integral da criança; 

- Promover a melhoria da qualidade do atendimento da creche; 

- Contribuir para a formação de um cidadão ético, crítico e com valores e princípios humanísticos. 

 

• Concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas 

 A organização curricular deste PPP foi baseada nos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da 

Educação Básica do Distrito Federal, que tem como pressupostos teóricos a Pedagogia Histórico-crítica e a 

Psicologia Histórico-cultural. A Proposta Pedagógica contempla a interdisciplinaridade e a contextualização 

e se desenvolve tendo como suporte os recursos pedagógicos colocados à disposição das crianças e dos 

professores com a intenção de atender as necessidades e as características das crianças. 

 Os conteúdos curriculares estão organizados tendo como parâmetro as Diretizes Curriculares Nacional de 

Educação Infantil e o Currículo em Movimento, abordando os âmbitos de formação pessoal e social e 

conhecimento de mundo de acordo com os eixos de trabalho. 

 No âmbito da formação pessoal e social serão desenvolvidas atividades que envolvam a interação, a 

autoestima, atividades de faz de conta, cuidados pessoais, jogos e brincadeiras e o respeito à diversidade. 

 Os conteúdos curriculares foram organizados dentro do Currículo em Movimento, abordando os eixos 

integradores e transversais. As atividades serão desenvolvidas nos seguintes eixos: 

Nossa proposta estrutura-se didaticamente a partir das práticas sociais e linguagens que representam, mas não 

esgotam, as múltiplas práticas e linguagens da criança, quais sejam: Cuidado Consigo e com o Outro, 

Interações com a Natureza e com a Sociedade, Linguagem Artística, Linguagem Corporal, Linguagem 

Matemática, Linguagem Oral e Escrita e Linguagem Digital. 

 

• Organização do trabalho pedagógico 

 O corpo docente possui a qualificação adequada para o devido atendimento pelo qual se propõe. 

 A Coordenação Pedagógica é feita semanalmente com leitura de textos e debates, elaboração de atividades 

e avaliações das mesmas bem como a observação e correção do planejamento dos professores segundo o 

cronograma. Participa das coordenções diretora, coordenadora e professoras. Há com constacia nas reuniões 

as troca de experiências, onde cada professor, durante o ano letivo dentre seu trabalho nos encontros de 

coordenação apresenta o trabalho que faz para os colegas. 

 A relação escola e comunidade está presente durante todo ano letivo; em festas, reuniões; eventos, palestras 

e participação da familia em atividades de cunho pedagogico e voluntariado na manutenção do espaço fisico 

da creche. 

 Temos a semana Pedagógica realizada no início e no meio do ano letivo com palestras e estudos de temas 

indicados pelos próprios professores e gestores pedagógicos da SEEDF. 

 Dias temáticos, orientados por temas pré definidos pela CRE é um  momento de reflexão com toda a 

comunidade escolar, onde nestes momentos todos possam expressar suas opiniões e anseios. 

 Reuniões são realizadas bimestralmente para tratar do desenvolvimento de cada criança, 

alimentação/nutrição, desenvolvimento cognitivo e motor, higienização e cuidados e outros aspectos 

relevantes a comunidade escolar. Entrega de relatorios individuas e as atividades de registro. 

 Sempre que necessario convidamos as família para orientação e encaminhamento de serviços especializados 

para o melhor desenvolvimento da criança. 

 

• Concepções, práticas e estratégias de avaliação. 

 O processo de avaliação é essencialmente qualitativo, embasado no artigo 31 da LDB 9394/96: “a avaliação 

far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo 

para o acesso ao Ensino Fundamental”, destinado a auxiliar o processo de aprendizagem, fortalecendo a 

autoestima das crianças e permitindo que elas acompanhem suas conquistas, suas dificuldades e desenvolvam 

suas habilidades. 

 O conselho de classe é um instrumento avaliativo que pauta o acampanhamento e analise do 

desenvolvimento das crianças acerca da aprendizagem, o desempenho dos docentes, os resultados das 



8 
 

estratégias empregadas, a adequação da organização curricular e outros aspectos referentes a esse processo, a 

fim de avaliar a criança coletivamente, mediante diversos pontos de vista  

 De acordo com as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF (2014), a avaliação é formativa, contínua 

e processual para que possa cumprir sua função de auxílio ao processo de ensino-aprendizagem. A avaliação 

permita ao professor acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens da criança e, sempre que necessário, 

retomar o processo com novos procedimentos que facilitem a construção dos conhecimentos ainda não 

desenvovidos. 

 O acompanhamento do trabalho pedagógico e a avaliação do desenvolvimento das crianças acontecem 

basicamente pela observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no 

cotidiano, fundamentada no conhecimento de suas etapas de desenvolvimento, e na utilização de registros 

realizados pelos professores e monitores (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, murais, etc). Para tanto, os 

dossiês e relatórios específicos são divulgados às famílias, ao final de cada semestre, permitindo o 

conhecimento do trabalho pedagógico da instituição e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança na Educação Infantil. 

 Os resultados de avaliação dos alunos permitem a orientação prática, pedagógica e servem de base ao 

redimensionamento do Projeto Pedagógico. 

 

• Organização da Proposta Curricular da Instituição 

 A implementação e organização da Proposta Curricular da Instituição tanto no âmbito físico quanto 

pedagógico se faz de acordo com as Orientações Pedagógicas da SEEDF, Currículo em Movimento e outras 

diretrizes que tratam da Educação Infantil. A LDB em seu artigo 29 diz que: “A educação infantil, primeira 

etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 05 (cinco) anos, 

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.” 

Para tanto vale destacar que Creche Tia Joana sistematiza seu trabalho pedagógico em conformidade com o 

Currículo em Movimento seguindo cada uma das linguagens: 

• Cuidado consigo e com o outro; 

• Interações com a natureza e sociedade; 

• Linguagem oral e escrita; 

• Linguagem artística; 

• Linguagem matemática; 

• Linguagem corporal; 

• Linguagem digital. 

 

Os recursos metodológicos e projetos são discutidos pela direção, corpo docente e monitores de classe que 

pesquisam o material de acordo com a realidade do público atendido para contemplar a diversidade, a qual 

trata os temas transversais tornando a aprendizagem significativa e contextualizada, desta maneira promove-

se a interdisciplinaridade. 

As salas de aula possuem murais, cartazes para expor os trabalhos dos alunos e cantinhos diversificados. 

 

• Plano de ação para implementação do PPP 

O referido Projeto Político Pedagógico apresenta os seguintes planos de ação para sua implementação: 

• Gestão Pedagógica; 

• Gestão de Pessoas; 

• Gestão Financeira; 

• Gestão Administrativa; 

• Gestão de Resultados Educacionais; 

 

 

Plano de ação para implementação do Projeto Político Pedagógico 

Gestão Pedagógica 

Objetivo Meta Ações 
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- Supervisionar e 

acompanhar a execução do 

trabalho dos docentes em 

suas práticas pedagógicas 

bem como o 

desenvolvimento integral 

das crianças. 

- Gerar junto ao corpo 

docente um trabalho de 

excelência em todos os 

aspectos estando em 

consonância com o 

Currículo em Movimento 

da Educação Básica 

- Acompanhar o trabalho 

dos docentes e auxiliares 

por meio de encontros 

semanais para discutir a 

execução do trabalho 

através de projetos e 

demais registros diários. 

 

Plano de ação para implementação do Projeto Político Pedagógico 

Gestão de Pessoas 

Objetivo Meta Ações 

- Prezar por um ambiente 

saudável entre os 

funcionários, para deste 

modo garantir um 

atendimento de qualidade a 

comunidade escolar. 

- Prezar por uma parceria 

escola/comunidade. 

- Motivar os funcionários 

para que desenvolvam o 

trabalho em equipe 

tornando o ambiente cada 

vez mais agradável; 

- Disponibilizar os recursos 

necessários e adequados 

para o desempenho do 

trabalho. 

 

- Orientar a todos sobre a 

legislação trabalhista 

vigente, deixando claro 

direitos e deveres; 

- Promover formação 

continuada como: semana 

pedagógica, palestras, 

coordenação, reuniões 

internas e externas e 

formação ofertada pela 

SEEDF. 

- Fortalecer as relações 

interpessoais entre os 

funcionários por meio de 

dinâmicas, 

confraternização e outros. 

 

 

 

 

 

Plano de ação para implementação do Projeto Político Pedagógico 

Gestão Financeira 

Objetivo Meta Estratégia 

- Realizar compras para 

suprimento das 

necessidades diárias; 

- Fazer pequenos reparos e 

reformas nos móveis e na 

estrutura física do prédio. 

- Subsidiar os projetos 

pedagógicos, para que se 

possa ter qualidade no 

trabalho. 

 

- Utilizar os recursos tanto 

próprios quanto oriundos 

da SEEDF, de forma 

responsável para garantir 

todo suprimento das 

necessidades 

administrativas e 

pedagógicas de acordo com 

as legislações vigentes. 

- Reestruturação do sistema 

hidráulico e elétrico do 

prédio; 

- Reformado piso e 

banheiros; 

- Promover eventos a fim 

de angariar fundos para 

instituição para utilizar no 

suprimento daquilo que não 

é possível se fazer com os 

recursos da SEEDF; 

- Executar o recurso 

oriundo da SEEDF e 

próprio de acordo com o 

plano de trabalho e 

mediante consulta aos 

executores. 
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Plano de ação para implementação do Projeto Político Pedagógico 

Gestão Administrativa 

Objetivo Meta Estratégia 

- Atender as necessidades 

da comunidade escolar com 

clareza e transparência no 

que diz respeito a 

documentos e demais 

necessidades; 

- Garantir alimentação de 

qualidade para todos; 

- Atender as demandas dos 

departamentos da SEEDF 

ligados a instituição. 

- Envolver a comunidade 

escolar nos assuntos da 

instituição; 

- Atender as demandas da 

SEEDF de maneira rápida e 

eficiente sempre de acordo 

com as legislações em 

vigor; 

- Oferecer alimentação 

nutritiva preparada com 

orientação da nutricionista. 

- Promover momentos de 

convivência e valorização 

com os funcionários e 

comunidade escolar; 

- interceder nos problemas 

da comunidade escolar, 

escutando os seus anseios e 

necessidades visando 

soluções; 

- Fazer cumprir plano de 

trabalho junto a SEEDF. 

 

 

  • Gestão de Resultados Educacionais  

Com base nos objetivos trabalhados, é possível observar que  as crianças conseguem criar laços com 

os colegas e funcionários da Creche. Apresentam atitudes positivas, obedecem às regras no parque, 

compartilham brinquedos e reagem adequadamente quando em conflito com as outras crianças. 

Quanto à linguagem oral, as crianças conseguem elaborar pensamentos e se expressar de forma 

desejada. 

Expressam-se e movimentam-se adequadamente. 

Durante as atividades propostas a maioria das crianças demonstram interesse e conseguem executá-las 

com autonomia. Apresentam desenho adequado para a idade, utilizam toda a extensão do papel e terminam as 

atividades dentro do tempo previsto. 

Identificam conceitos como longe/perto, alto/baixo, dentro/fora, grande/pequeno, grosso/fino, 

frente/atrás, objetos da mesma cor e objeto com a mesma figura geométrica. As crianças diferenciam o 

doce/salgado e quente/frio. 

Interessam-se pelo ambiente que as rodeia, possuem hábitos de higiene e sabem nomear as partes do 

corpo. 

Expressam-se musicalmente e demonstram alegria ao cantar. 

Os resultados destas avaliações são alcançados através de atividades corporais, gráficas, artísticas, de 

comunicação e expressão, da observação nas relações interpessoais e com os ambientes intra e extra 

institucional, observação da criança e reuniões/conversas com a família. 

 

• Acompanhamento e Avaliação do PPP 

A avaliação institucional constitui um processo global, contínuo e sistemático, competente, legítimo e 

participativo que pode envolver o público interno e externo da comunidade escolar na formulação de subsídios 

para a melhoria da qualidade do serviço. 

Sendo assim, propomos que a avaliação da Creche Tia Joana ocorra em vários momentos do cotidiano, 

onde a direção junto com o coordenador, acompanham o trabalho pedagógico de cada educador e dos demais 

funcionários, sugerindo e orientando. 

A Instituição estimula a participação dos educadores em palestras, cursos e seminários oferecidos pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal e Mesa Brasil. Também realizamos e participamos de reuniões 

educativas, discussões de experiência e de análise teórica e prática, sendo que os problemas e dificuldades 

encontrados são resolvidos através de estudo de caso e, consequentemente, decisões são tomadas. 

          Quanto à avaliação do Projeto Político-Pedagógico será feita durante todo o ano letivo e far-se-á 

a análise e reestruturação de algumas ações metodológicas e rotina da Instituição caso necessário e a partir 

dessas sugestões e mudanças será feita a realimentação do Projeto Político-Pedagógico com todos os 

funcionários e a comunidade escolar. 

 

• Projetos para o ano letivo 
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A prática pedagógica pode ser considerada como uma intervenção no processo de desenvolvimento. Por isso 

deve ser feita de maneira consciente e responsável, em consonância com os objetivos e metas educacionais. 

Faz-se relevante, portanto, o desenvolvimento dos seguintes projetos: 

 

Relação dos projetos  

• Projeto Identidade e autonomia 

Objetivo: Proporcionar á criança a apropriação de sua identidade, conhecendo a história e o significado de seu 

nome; Identificar e reconhecer as partes do corpo humano; desenvolver noções de higiene e reconhecer a 

importância e a necessidade de se ter uma boa higiene corporal, bucal e mental; Desenvolver o hábito de 

cuidar de si mesmo, valorizar seu corpo, sua saúde, sua vida, seu meio social e ambiental; 

 

• Projeto Educação inclusiva: Superando Limites 

Objetivo: Visa apresentar aos estudantes e a toda comunidade escolar a definição sobre Inclusão Escolar, 

especialmente quando se refere ao aluno público alvo da educação especial (deficiência física, sensorial, 

intelectual, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação). Pretende também 

promover a socialização entre os discentes, os docentes e os pais. 

• Projeto Água: Fonte de vida! 

Objetivo: Reconhecer a importância da água para a nossa vida e para o nosso corpo; Mostrar os lados negativos 

e positivos da ação do homem no meio ambiente; Fazer os alunos perceberem que, com gestos simples, é 

possível fazer muito pelo meio ambiente e ainda economizar. 

• Projeto Hábito, atitudes e valores. 

Objetivo: Melhorar o comportamento dos alunos em sala e em sociedade, através da reflexão sobre a 

importância dos bons hábitos. Trabalhar a percepção tátil, os aromas, sabores, costumes, a coordenação motora 

grossa e fina, texturas e experiências sensoriais. Conscientizar sobre a importância da higiene física, bucal, 

mental, assim como a preservação do meio ambiente, desenvolvendo a curiosidade e a prática investigativa 

de cada criança. 

• Projeto Alimentação Saudável – Comer bem! 

Objetivo: Incentivar aos bons hábitos alimentares; Promover o consumo de alimentos saudáveis e a 

consciência de sua contribuição para a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e educativa; Valorizar 

o momento reservado à alimentação; Desenvolver conceitos de quantidades, cores e formas. 

• Projeto Folclore 

Objetivo: Resgatar tradições; Valorizar o folclore brasileiro; Resgatar brincadeiras e músicas folclóricas; 

estimular a criança e sua imaginação; Desenvolver o interesse pela pronúncia correta e a compreensão das 

frases que parecem “enrolar” a língua; Promover o interesse por manifestações artísticas; Desenvolver a 

coordenação motora e o equilíbrio; Desenvolver o gosto pela música, pela dança e por ouvir histórias. 

• Projeto  trânsito – BI... BI... ATENÇÃO! 

Objetivo: Estimular brincadeiras com as crianças para vivenciar realidades do trânsito, identificar a educação 

para o trânsito como fator de segurança pessoal e coletivo. O aprendizado já na educação infantil faz com que 

a criança cresça com consciência, gerando uma mudança de comportamento e prevenindo acidentes. 

• Projeto Pátria – mãozinhas Tia Joana por um Brasil melhor 

Objetivo: Resgatar os valores cívicos da nossa sociedade, conscientizando sobre a importância do patriotismo 

em nossa nação. Formar na criança o conceito Pátria e a razão de seus festejos; Incentivar o amor e o respeito 

à Pátria; Conhecer melhor a nossa história; Identificar e valorizar os símbolos da nossa Pátria; Reconhecer a 

Bandeira como símbolo da Pátria. 

• Projeto Consciência Negra  

Objetivo: Valorizar a cultura negra e seus afrodescendentes na escola e na sociedade; Entender e valorizar a 

identidade de criança negra; Desmitificar os preconceitos relativos aos costumes religiosos provindo da cultura 

africana; Conscientizar todos os envolvidos quanto ao respeito, as diferenças, através das ações de valores. 

• Projeto sacola literária – Viagem encantada! 

Objetivo: Promover o estímulo à leitura, estendendo esse contato aos demais membros da família. Aproximar 

as crianças do universo escrito e dos portadores de escrita (livros e revistas) para que eles possam manuseá-

los, reparar na beleza das imagens, relacionarem textos e ilustrações, manifestar sentimentos, experiências 

ideias e opiniões. 
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• Projeto Profissões 

Objetivo: Mostrar às crianças as diversas profissões e sua importância para a sociedade, despertando a 

curiosidades das crianças em relação às profissões dos seus pais e seus colegas através das profissões 

valorizarem e respeitar as demais profissões e também desenvolver o raciocínio lógico a expressão oral e a 

corporal, coordenação motora, percepção auditiva e visual da criança. 

• Projeto higiene e saúde 

Objetivo: proporcionar o conhecimento e a conscientização das crianças acerca da higiene diária: cuidados 

com a higiene bucal e rotina de higiene. 

• Projeto Natal de luz! 

Objetivo: Proporcionar e desenvolver nas crianças, familiares e equipe de educadores da Creche momentos 

de aprendizado, sensibilização, reflexão e vivência sobre o verdadeiro significado do Natal. 

•  Projeto Família, meu tesouro! 

Objetivo: enfocar a importância da família, estimular a criança a contar histórias sobre sua família, resgatar 

os sentimentos bons que podem ser gerados na família. 

• Projeto meio ambiente, construindo nosso futuro!  

Objetivo: Desenvolver com as crianças ações e posturas responsáveis diante de problemas ambientais, como 

desperdício de água e poluição sensibilizando-os sobre a importância da preservação do Meio Ambiente, 

identificando as situações que causam danos à ecologia como: poluição, desmatamento, queimadas, extinção 

de animais e outros estimulando assim o amor pela conservação da natureza. 

• Projeto brincar, Universo do brincar! 

Objetivo: Ampliar as possibilidades expressivas nas brincadeiras, jogos e demais situações de interação. 

Aumentar o repertório de brincadeiras, proporcionar  situações de socialização, 

de jogos que sejam trabalhadas regras em grupo, construção de brinquedos com material reciclavel e incentivar 

as diferentes formas do brincar. 

• Projeto Música  

Objetivo: sensibilizar as crianças pelo gosto musical. Criar condições para que a criança possa refletir e 

entender a música como fonte de prazer e conhecimento. Estimular a criatividade, o movimento, a percepção, 

a coordenação e o convívio social da criança de forma prazerosa que a música oferece. 

 Os projetos relacionados acima serão desenvolvidos ao longo do ano letivo, com o objetivo de alcançar, com 

êxito, os objetivos previstos nesta proposta. Será desenvolvido, também, com os colaboradores projetos de 

investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos dos projetos:  

Finalizando o projeto água 
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Projeto alimentação saudável 

 
 

Projeto Educação financeira 
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Projeto identidade e autonomia 

 
Projeto inclusão 
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Projeto água 

 
Páscoa 
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 Projeto sacola literária – Viagem encantada! 

 
 Projeto Folclore 
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