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1. APRESENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
Na perspectiva da integralidade, as situações de aprendizagem do Centro de

Educação Primeira Infância Flamboyant norteiam-se nas Orientações Pedagógicas

(OPs), no Currículo em movimento módulo Educação Infantil, nos Referenciais

Curriculares Nacionais de Educação Infantil (RECNEI), no Estatuto da Criança e do

Adolescente (ECA), além de outras diretrizes nacionais. O atendimento é realizado por

meio de práticas pedagógicas lúdicas cotidianas, intencionalmente planejadas,

considerando a criança como um ser indivisível, inteiro e único, cuja proposta reitera-se

na perspectiva de uma educação de qualidade e nos direitos em/para todos, buscando

para que haja efetivação desta proposta ações vistas a prática pedagógica em

concordância com a realidade, de maneira a formar cidadãos críticos e conscientes do

seu papel social, como também a parceria da Escola com a comunidade, tendo em

vista que a participação desta ultima torna-se essencial no desenvolvimento do cidadão

que almejamos.

Para compor a proposta pedagógica houve no momento da coletiva, um estudo

para discursão da construção do P.P.P, cujo o tema trabalhado foi “A escola que temos

e a escola que queremos”. Para dar inicio foi apresentado um vídeo (Saudades da

minha infância) onde abordou a importância da infância, considerando uma etapa muito

importante caracterizada por experiências que ficam marcadas por toda a vida. Em

seguida partimos para uma roda de conversa, em que os educadores tiveram a

oportunidade de falar sobre a época de escola, as principais brincadeiras, os programas

de televisão preferidos. A equipe foi dividida em dois grupos para registro em cartaz

sobre o tema trabalhado. As apresentações dos grupos deram-se por meio dos

desenhos e registros. O primeiro grupo expos: A escola que temos: foi abordado o que

a creche oferece para as crianças e para os pais: acolhimento, dedicação, superação,

carinho, amor, espiritualidade, didática, lúdico, respeito e socialização; em resumo foi

pontualizado que a educação infantil mudou muito nos últimos anos, deixou o

tradicionalismo de lado e concentrou-se no trabalho lúdico, considerando a criança

como o centro. O segundo grupo expôs seus argumentos com o seguinte tema: A
escola que queremos: onde foi exposto por meio de tópicos o que precisa ser

melhorado na escola, como: Maior participação da família; compreensão e parceria;

Palestras e capacitação; maiores recursos em materiais pedagógicos para os alunos e
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para os professores, alimentação das crianças. Os grupos apresentaram seus cartazes

e disseram como foi a atividade levantando aspectos facilitadores e dificultadores.

Depois refletiram o trabalho coletivo e concluíram que o PPP também precisa ser uma

construção coletiva, em que deve-se ouvir o outro, respeitar suas opiniões e aceitá-las

da forma que foi expressa, não supondo apenas a existência de profissionais que

atuem lado a lado numa mesma escola, mas exige educadores que tenham ponto de

partida (princípios) e pontos de chegada (objetivos) comuns. A comunidade escolar

também participou da construção por meio de um questionário (ANEXO 1), avaliando o

trabalho desenvolvido no ano de 2017 e sugerindo novas ações e mudanças de

atitudes para 2018.

Construção Projeto político Pedagógico com professores
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A educação infantil
hoje está totalmente

diferente de
antigamente,

prezamos pelo
acolhimento, olhar

atento e escuta
sensível às nossas

crianças.
Prof. Antônia

Ainda há muito a se
fazer a favor da

educação realmente
de qualidade e esse

papel parte
principalmente de
um profissional

comprometido com a
educação.

Prof. Tereza
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2. HISTORICIDADE DA ESCOLA

O Centro de Educação Primeira Infância Flamboyant está dentro de um projeto

que é mantido pelo Governo do Distrito Federal em conjunto com Governo Federal.

Com isso, há um convênio realizado entre entidade pública e privada sem fins

lucrativos, com vistas a descentralizar a execução de programa ou projeto, com

duração definida.

Nessa modalidade um órgão ou entidade da administração pública repassa

determinado montante de recursos a uma organização privada sem fins lucrativos, que

se compromete a realizar ações constantes no Plano de Trabalho e, posteriormente,

prestar contas da aplicação de tais recursos. O convênio está disciplinado no art. 116,

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que estabelece procedimentos e exigências. A

Educação Infantil, de acordo com as Orientações Pedagógicas do convênio e a

Constituição Federal:
É dever do Estado, e é ofertada em instituições próprias, creches (de zero a

três anos) e pré-escolas (de quatro e cinco anos), em jornada integral ou

parcial. Ocorrem em espaços institucionais coletivos, não domésticos,

públicos ou privados, caracterizados como estabelecimentos educacionais e

submetidos a múltiplos mecanismos de acompanhamento e controle social.

O atendimento é realizado por meio de práticas há também um Convênio

realizado entre entidade pública e privada sem fins lucrativos, com vistas a

descentralizar a execução de programa ou projeto, com duração definida.

Nessa modalidade um órgão ou entidade da administração pública repassa

determinado montante de recursos a uma organização privada sem fins

lucrativos, que se compromete a realizar ações constantes do Plano de

Trabalho e, posteriormente, prestar contas da aplicação de tais recursos. O

Convênio está disciplinado no art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que

estabelece procedimentos e exigências. (CF, art. 208, inciso I).

Este convênio foi formalizado com a Associação Beneficente Coração de Cristo,

uma instituição sem fins lucrativos, com sede na Avenida Recanto das Emas QD 301

Lote 26 A/E- Recanto das Emas/DF CEP: 72.620-200, Fone: (61) 3575-4125, inscrita no

CNPJ nº 15.240.878/0001-71 registrada na junta comercial de Brasília – DF, em 05 de

Julho de 2012. O objetivo deste convênio é a ação conjunta entre o Governo do Distrito

Federal – por meio da SEDF – e as instituições privadas sem fins lucrativos, em

consonância com a legislação em vigência, nacional e local, para o atendimento a
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Educação Infantil.

No ano de 2017 foi firmado contrato com a secretaria de educação sob nome

Termo de colaboração. A Lei nº 13.019/2014, denominada de Marco Regulatório das

Organizações da Sociedade Civil – MROSC, trouxe como inovação instrumentos que

serão utilizados em substituição aos convênios, para disciplinar as parcerias firmadas

entre o poder público e as entidades privadas sem fins lucrativos, caracterizadas como

Organizações da Sociedade Civil – OSC. De acordo com os conceitos descritos na Lei

nº 13.019/14, o Termo de Colaboração diz respeito ao instrumento por meio do qual são

formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com as OSC para a

consecução de finalidades de interesse público e recíproco, propostas pela

administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros. Portanto, o

Termo de Colaboração deverá ser utilizado para a celebração de parcerias cujos

objetos sejam serviços e atividades condizentes com as políticas públicas já

conhecidas, divulgados nos programas de governo, onde a administração pública

consiga estipular os objetos, as metas, os prazos e mensurar os valores que serão

disponibilizados, bem como os resultados a serem alcançados.

A instituição é bem ampla com uma área construída de 1118,48m², bem

estruturada com ótimas instalações, espaços diversos como parquinho de areia,

anfiteatro, pátio com desenhos no chão, área verde, solário em cada sala de aula,

dentre outros que possibilitam práticas de brincadeiras e recreação com as crianças,

sendo cada qual com seu objetivo pedagógico e planejamento bem elaborado. As cores

são bem distribuídas trazendo calma e despertando curiosidade nas crianças

favorecendo a aprendizagem e contribuindo para um trabalho melhor.

Entrada do CEPI
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Recebemos a chave do CEPI Flamboyant dia 09 de Agosto de 2017, no mesmo

dia que foi assinado o termo de colaboração nº 194/2017. As atividades pedagógicas

com as crianças iniciaram no dia 28 de Agosto de 2017, oferecendo à comunidade local

o atendimento as crianças do berçário (04 meses) ao maternal II em período integral,

sendo um total de 112 alunos (dados do Plano de Trabalho) que foram matriculados na

CRE de Brazlândia e encaminhados ao CEPI já enturmados.

Ao ser entregue as chaves do prédio do CEPI, o mesmo não pôde ter suas

atividades iniciadas tendo em vista que o mobiliário não havia sido entregue na sua

totalidade. Mesmo assim, a instituição responsável pelo convênio convocou os

porteiros, vigias, professores e a equipe gestora para iniciar suas atividades no dia 09

de Agosto. Neste dia, foram apresentados os espaços do CEPI para a equipe docente,

bem como as orientações pedagógicas para iniciar o trabalho de organização das salas

de aula e receber suas monitoras no dia seguinte, fazendo a separação de equipes

para cada seguimento.

Iniciou-se o trabalho de todos em suas salas e em outros espaços do CEPI, com

a expectativa de chegar os mobiliários e objetos necessários para receber os alunos.

Enfrentamos13 dias de espera pela chegada das crianças, durante este período foram

organizadas oficinas de musicalidade, peças teatrais, histórias, brincadeiras, palestras,

filmes e estudo do currículo buscando uma formação e preparação dos educadores,

focando na ética e nos valores essenciais para uma educação de excelência.

No dia 28 de Agosto, iniciamos as aulas. Todas as professoras estavam

ansiosas para receber as crianças e na primeira semana compareceram

aproximadamente 50 alunos, na semana seguinte este número aumentou

gradativamente. No dia 20 de Setembro houve à primeira reunião de pais e mestres

com alunos dos Berçários I e II para esclarecimentos sobre o funcionamento da escola,

as normas e apresentação da equipe que compõe o corpo de funcionários, foi entregue

a cada responsável a rotina dos berçários e uma lembrancinha com a foto de uma parte

do corpo dos filhos que os pais tinham que reconhecer, ex: foto do olho, da barriga ou

algum sinal  e no dia 03 de outubro com os demais seguimentos. As reuniões foram um

sucesso com a participação de quase 100% dos pais de alunos frequentes.
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.

Reunião de pais do Berçário I

Reunião de pais dos maternais I e II
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O CEPI oferece o atendimento às crianças em período integral onde a criança

permanece na escola cerca de 10 horas por dia totalizando 50 horas semanais dentro

dos dias letivos do calendário escolar da secretaria de educação e tem como finalidade

o seu bom desenvolvimento, visando um trabalho voltado a socialização, ao cuidar e ao

educar simultaneamente, priorizando todos os aspectos, desde o físico, o psicológico, o

intelectual ao social e ainda complementando-se com a ação familiar e comunidade,

conforme a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, em seu Art. 29. Nesse sentido, temos

como principio acentuar infância e reconhecê-la em uma perspectiva de educação para

a cidadania.

Plantação de uma árvore de Flamboyant no quadrado da escadaria 12/09/2017.
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Ainda no ano de 2017 foi vivenciado um momento marcante com a festa da

família, que houveram apresentações das crianças e oficinas onde a comunidade pode

participar ativamente. O diretor da Regional de Ensino “Janduí Procópio Leite Júnior”

marcou presença; houve entrega do certificado de padrinho da creche ao senhor

Manoel Martins e entrega de lembrancinha ao Pai Parceiro Ricardo que doa sua mão

de obra à roçagem da creche.

Festa da família Entrega de certificado padrinho da creche

Oficina de fotografia
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2.1. Identificação da escola

ATENDIMENTO

Atendimento FAIXA ETÁRIA Nº
Alunos

Nº
Turmas

Nº
Professores

Nº
Monitores

N°
Alunos
PNE

Berçário I 4 meses completos ou  a
completar até 31 de março do
ano da matrícula

8 1 1 2 0

Berçário II 1 ano completo ou a completar
até 31 de março do ano da
matrícula

16 2 2 4 0

Maternal I 2 anos completos ou a
completar  até 31 de março do
ano da matrícula

84 4 4 8 1

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

42 2 2 2 1

Total 150 9 9 16 2

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES

30 h 5 Horas de
Coordenação

Dia: Horário:

De segunda a sexta 13h às 14h

40 h 5 Horas de
Coordenação

Dia: Horário:

De segunda a sexta 16h às 17h
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Coordenação pedagógica

2.2.Caracterização física da escola

Para o funcionamento da instituição e o desenvolvimento das atividades a Escola

dispõe de vários recursos didático-pedagógicos e de pessoal composta por:

• 01 Sala para a direção;

• 01 sala para a Secretaria Escolar;

• 01 sala para a Coordenação Pedagógica;

• 09 salas de aula, 04 com banheiros individuais e 06 com sala do sono;

• 01 sala multiuso (videoteca e brinquedoteca);

• 01 Parque de areia;

• 01 WC coletivo para aluno (masculino e feminino),

• 01 WC coletivo para PNES;

• 01 WC para funcionários;

• 01 Almoxarifado (pedagógico);

• 04 depósitos (limpeza, alimentos perecíveis/não perecíveis, lavanderia);

• 01 Sala de rede;

• 01 Cozinha;

• 01 sala para Lactário;

• 01 Lavanderia;
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2.3.Composição da equipe gestora e pedagógica
Os profissionais que desenvolvem atividades educacionais sistemáticas e diretas

com as crianças são contratados segundo profissão e qualificação exigida nas

orientações Pedagógicas do Termo de colaboração e de acordo com as normas de

consolidação das Leis do trabalho (CLT). Atribuições de cada função:

Especificação Quant. Atribuições

Diretora
Pedagógica

Daliane Rabelo

1 Articular, liderar e executar políticas educacionais, na qualidade

de mediador entre essas e a proposta pedagógica da instituição

educacional, elaborada em conjunto com a comunidade escolar,

entre outras.

Coord.
Pedagógica

Wemily Dib

1 Orientar e coordenar a participação docente nas fases de

elaboração, de execução, de implementação e de avaliação da

proposta pedagógica da instituição; articular ações pedagógicas

entre professores, equipes de direção e da CRE, assegurando o

fluxo de informações, entre outras.

Professor(a) 30 h
Antônia Targino;
Beatriz Pereira;
Elis Barbosa;
Jucélia Marllia;
Lilia Ferreira;
Luciana Neres;
Maria José;

7 Reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e do brincar

e interagir nas atividades desenvolvidas na instituição; planejar

seja individualmente ou coletivamente, todo o trabalho

intencionalmente pedagógico a ser desenvolvido; participar da

elaboração e implementação da proposta Pedagógica e dos

processos de planejamento e avaliação da instituição.

Professor(a) 40 h
Priscila da Silva;
Teresa Oliveira.

2 Reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e do brincar

e interagir nas atividades desenvolvidas na instituição; planejar

seja individualmente ou coletivamente, todo o trabalho

intencionalmente pedagógico a ser desenvolvido; participar da

elaboração e implementação da proposta Pedagógica e dos

processos de planejamento e avaliação da instituição.

Monitor (a)
Ana Carolina;

16 Acompanhar as orientações e executar as atividades propostas
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Catarina Oliveira;
Débhora Mac
Laine;
Edilane Ferreira;
Keisyane Nayara;
Lilia de Araújo;
Márcia Abreu;
Meire Abreu;
Solange Leite;
Solange Lima;
Stéphanie de
Passos;
Thatielle Marques;
Verônica
Gonçalves;
Vilda de Araújo;
Vivian Batista ;
Viviane Fagundes.

pela direção, pela coordenação e pelo professor, conhecer e

acompanhar, sob orientação do professor, o planejamento

pedagógico.

Reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e cuidar e do

brincar e interagir nas atividades desenvolvidas na instituição;

acompanhar as orientações e executar as atividades propostas

pela direção, pela coordenação e pelo (a) professor(a);  conhecer

e implementar, sob orientação do professor(a), o planejamento

pedagógico;  participar  de  cursos  de  formação  propostos  pela

instituição,  bem  como  pelos oferecidos pela SEEDF;  auxiliar o

professor em todas as atividades propostas às crianças

Secretário
Escolar*
Heberton de Lima

1 Planejar e executar atividades de escrituração escolar, de

arquivo, de expediente e de atendimento a toda comunidade

escolar em assuntos relativos à sua área de atuação; planejar e

executar atividades de matrícula; assistir à direção em serviços

técnico-administrativos.

Nutricionista

Maria Aparecida

dos Santos

1 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, baseando-se na observação da

aceitação dos alimentos; elaborar cardápios próprios para cada

faixas etária, com especial atenção àquele destinado ao berçário.

Porteiro (a)
Francisco Pereira ;

Jair Machado;

2 Coordenar e orientar a movimentação das crianças, desde o

início até o término dos períodos das atividades escolares.

Agente
patrimonial
José Alexandre;

Atailton

2 Exercer a vigilância da instituição orientando pessoas que

eventualmente circulem em locais inadequados.
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2.4 Dimensão Financeira

Os recursos repassados ao CEPI são oriundos exclusivamente do poder público

e administrados pelo escritório da ABCC, cabendo a unidade somente solicitar as

demandas internas existentes.

REPASSE
09/02/2018

a
08/02/2022

Atendimento Nº de Alunos
Atendidos

Per Capita
Mês Valor Anual Repasse Total

(48 meses)
Creche 150 747,53 1.345.554,00 5.382.216,00
Total 150 1.345.554,00 5.382.216,00

Cozinheiro (a)

Caroline Mendonça

1 Preparar e servir a alimentação escolar, de acordo com

orientações do nutricionista, observando as normas de higiene, a

data de validade dos gêneros alimentícios; observar os aspectos

dos alimentos antes e depois de sua preparação, quanto ao

cheiro, à cor e ao sabor; verificar o cardápio do dia, selecionar

com antecedência, os ingredientes necessários e preparar a

alimentação, observando padrões de qualidade nutricional, para

que esteja pronta no horário estabelecido e na temperatura

adequada;

Aux. Cozinha

Rosângela Leite

1 Manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho,

observando as normas e instruções, para prevenir acidentes;

ajudar a servir a alimentação escolar de acordo com orientações

do nutricionista; receber e/ou recolher louça, talheres após as

refeições;

Serv.Ger
Cons/Limp

Jany Raquel;
Sandra Fernandes

2 Realizar trabalhos relativos à limpeza e conservação de salas,

pátios, instalações sanitárias, áreas verdes e demais

dependências das entidades e equipamentos sob sua

responsabilidade.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE BRAZLÃNDIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA FLAMBOYANT

18

Dentro do plano de trabalho vigente de 09/02/2018 a 08/02/2022 há 3 metas a

serem seguidas, distribuindo um montante mensal de 112.129,50 ficando discriminados

de acordo com as tabelas abaixo:

1- Recursos Humanos:

Especificação
Valor

Cronograma de
Execução

Início Fim
1.1 Diretor(a) Pedagógico(a)

78.889,75

09
/0

2/
20

18

08
/0

2/
20

22

1.2 Coord. Pedagógico(a)
1.3 Professor (a) 30 h
1.4 Professor (a) 40 h
1.5 Monitor (a)
1.6 Secretário(a) Escolar*
1.7 Nutricionista
1.8 Porteiro (a)
1.9 Cozinheiro (a)

1.10 Serv Ger Cons/Limp
1.11 Auxiliar de cozinha

2-MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO

Especificação
A EXECUTAR

VALOR
MENSAL VALOR ANUAL VALOR 48

MESES
2.1 Gêneros alimentícios

25.239,76 302.877,06 1.211.508,24

2.2 Roupa  cama/mesa/banho

2.3 Aquisição de gás/cozinha

2.4 Material de limpeza em geral

2.5 Material de Expediente

2.6 Material segurança /higiene/trabalho

2.7 Material reparo / manutenção / equipamento

2.8 Material para reparos/ manutenção da Unidade
de Atendimento

2.9 Utensílios para cozinha

2.10 Combustível/ lubrificante automotivo

2.11 Mat Didático Pedagógico

2.12 Brinquedos Pedagógicos
2.13 Material/Higiene da criança

2.14 Uniforme das crianças

2.15 Aquisição de colchonetes
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2.16 Livros técnicos/ literatura infantil

Total (Meta 2 ) 25.239,76 302.877,06 1.211.508,24

3 – SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

Especificação
A EXECUTAR

VALOR MENSAL VALOR ANUAL VALOR 48 MESES

3-
Se

rv
iç

os
 d

e 
Te

rc
ei

ro
s

-P
es

so
a

Fí
si

ca
 o

u 
Ju

ríd
ic

a

3.1 Transporte crianças/fins
pedagógicos e culturais

8.000,00 96.000,00 384.000,00

3.2 Pag serv manutenção móvel/imóvel

3.3 Pag. de água/esgoto

3.4 Pagamento de luz

3.5 Pag tel.fixo/internet/celular

3.6 Serviços  Contabilidade

3.7 Lei da Aprendizagem

3.8 Agente Segur. Patrim/ Vigia

3.9 Auditoria

3.10 Assessoria Jurídica

Total (Meta 3) 8.000,00 96.000,00 384.000,00
Total Geral Período 02/2018 a 02/2022  (Meta

1 +2 + 3) 112.129,50 1.345.554,00 5.382.216,00

A aferição dos cumprimentos das metas é de responsabilidade da Comissão de

Monitoramento e Avaliação, do Gestor Pedagógico e Gestor Financeiro, por meio de

acompanhamento "in loco", orientações, reuniões, análise de documentos, e demais

ações que contribuam para o bom desempenho da parceria.

Documentos utilizados:

1) Relatórios de acompanhamento pedagógico;

2) Relatórios de acompanhamento financeiro;

3) Relatórios emitidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
O Centro de Educação de Primeira Infância Flamboyant está localizado em

espaço público na Área Especial 01 Setor Sul Brazlândia, administrada pela Associação

Beneficente Coração de Cristo, sem fins lucrativos, funciona em período integral

respeitando as normas propostas no Currículo em Movimento, visando o
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desenvolvimento integral da criança nas suas diversas áreas, atendendo a faixa etária

de 0 a 3 anos.

Visando promover um atendimento de qualidade e conhecer melhor a realidade

de nossa comunidade, foi realizada uma pesquisa interna usando por base a ficha dos

alunos, onde se coletou as seguintes informações:

Grande parte dos nossos alunos moram em chácaras circunvizinhas ou área

rural do Incra 08, tendo por meio de transporte até a escola o uso de van escolar.

Temos uma clientela bem diversificada com alguns alunos com restrições alimentares e

o2 alunos com medida protetiva (Lei Maria da Penha), a renda familiar dos

responsáveis é de até 3 salários mínimos, os pais são bastante participativos em

reuniões e eventos da escola e sempre nos ajudam atendendo a solicitação de

parceria.

Quanto à estrutura física, foram realizadas observações diretas e entrevistas com

funcionários. Foram observados algumas deficiências que não são de governabilidade

da escola, ou seja, que as adequações dependem de investimentos por parte dos

órgãos públicos. Por exemplo: a falta de uma quadra de esportes coberta para a

realização de atividades físicas; falta de um local apropriado para que as refeições

sejam realizadas com maior comodidade; inexistência de um auditório para eventos e

atividades diferenciadas, falta de acessibilidade a alguns ambientes, dentre outros

problemas.

Trata-se de uma creche inserida dentro da região administrativa urbana,

atendendo prioritariamente alunos com baixo poder aquisitivo e poucos recursos,

tratando-se de uma área de vulnerabilidade social.
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Area Urbana de Brazlandia

Chacaras do Incra 8

Vicente Pires

Taguatinga

0 20 40 60 80 100 120 140

Area Urbana de
Brazlandia

Chacaras do
Incra 8 Vicente Pires Taguatinga

Localidade Das Residencias dos
Alunos 122 26 1 1

Localidade das Residências dos Alunos

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2017 Ano 2018
Aluno de van Escolar 3 14
Total de Aluno 68 150

Alunos que utilizam Transporte escolar
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4. FUNÇÃO SOCIAL

A educação Infantil, principalmente a creche configura-se como um espaço

democrático dentro de uma sociedade contemporânea, cujas aprendizagens decorrem

das brincadeiras intencionalmente planejadas, que atuam possibilitando as crianças,

desde pequenas, discutir questões a partir da escuta sensível na rodinha de

socialização, promovendo o desenvolvimento do pensamento crítico. Inserido neste

contexto, o CEPI Flamboyant tem como função social atuar solidária e efetivamente

para o desenvolvimento integral das crianças, e por sua vez, da sociedade, por meio da

geração e comunhão do saber, comprometida com a qualidade e os valores éticos, na

busca da verdade, oferecendo um ensino que promova mesmo que inicialmente

transformação da realidade. O CEPI proporciona um ambiente propício a riqueza de

experiências nos aspectos cognitivos, social e afetivo; onde priorizamos o

desenvolvimento das capacidades expressivas, corporais, cognitivas e sociais,

explorando os diferentes espaços e materiais, por meio de jogos, brincadeiras, danças,

atividades lúdicas e outras práticas sociais. As atividades visam a formação pessoal e

social do educando, bem como ao seu conhecimento de mundo.

Para Duarte (2003) assim como para Saviani (1997) o trabalho educativo produz

nos indivíduos a humanidade, alcançando sua finalidade quando os indivíduos se

apropriam dos elementos culturais necessários a sua humanização. Pensando nisso, o

CEPI busca de forma contextualizada e interdisciplinar os conteúdos a serem

trabalhados, favorecendo o crescimento integral do aluno em uma ação pedagógica que

não se interessa pela aprendizagem de conteúdos tão somente, mas pela construção

da pessoa com valores (honestidade, respeito, amor, amizade, ética, solidariedade,

comprometimento, gratidão, bondade, senso crítico, acolhimento e tolerância), e pela sua

pluralidade. Mészáros (2005) salienta que a educação deve qualificar para a vida, e não

para o mercado, como está impregnada na ideologia capitalista, como mercadoria, um

negócio. Para ele a crise educacional não resulta apenas da modificação política dos

processos educacionais, mas da reprodução da estrutura dos valores que perpetuam a

ideologia da sociedade mercantil.

Segundo Kuhn (p. 08) para o exercício dessa incumbência a escola precisa

assegurar a realização de atividades que possuem relação com todos os aspectos que
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envolvem a tarefa maior da escola: a qualidade em educação. Tendo como objetivo o

processo de ensino e aprendizagem e na realização de atividades que não possuem

uma relação direta com o processo educativo, mas concorrem para torná-lo efetivo,

propiciando as condições básicas para que ele se realize.

Neste sentido o intuito é contribuir para formação inicial de cidadãos críticos,

reflexivos, autônomos, conscientes de seus direitos e deveres, compreendendo seu

papel social no mundo.

Trabalhando o uso sustentável da
água- Berçário II A

Baile- Mundo da imaginação
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Os profissionais que atuam diretamente nas práticas pedagógicas de Flamboyant

norteiam-se nos princípios da democratização do ensino, na relação comunidade-

escola, qualidade do ensino, valorização do profissional, gestão democrática e na

autonomia. Estes mesmos princípios, ampliam o relacionamento entre escola e

comunidade escolar, objetivando à observância a um sistema mais amplo e complexo.

De acordo com (CURRÍCULO EM MOVIMENTO-EDUCAÇÃO INFANTIL, 2014,

p. 29), o trabalho educativo na educação infantil assenta-se sobre estes princípios:

Éticos Referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da

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

diferentes culturas, identidades e singularidades.

Políticos Referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da criticidade

e do respeito á democracia. A criança, produtora e consumidora de cultura,

é participante da vida social, modifica e é modificada pelas interações que

estabelecem com o outro, com a cultura e com o ambiente, por meio das

múltiplas linguagens.

Estéticos Referem- se à valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e

da pluralidade de manifestações artísticas e culturais.

Quando analisados percebemos que não há como caracterizar de forma

independente estes princípios, uma vez que um depende do outro, andando

interligados, assim se completam e se misturam mesmo que cada um tenha um

significado ou determinação, ficando inerente sua compreensão fragmentada.

6. OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS
Objetivo Geral
Proporcionar aos educandos uma instituição educacional que estabeleça-se

como um lugar de direitos e deveres, que contemple e priorize as particularidades dos,

promover o desenvolvimento integral das crianças nos aspectos físicos, psicológicos,

Intelectual e social.
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Objetivos Específicos

• Promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação

ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da

criança;

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal,

plástica, dramática e musical;

• Possibilitar situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde

e bem-estar;

• Incentivar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais,

que alarguem seus padrões de referência e de identidades do diálogo e

reconhecimento de diversidade;

• Promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da

biodiversidade e da sustentabilidade humana, assim como o não desperdício dos

recursos naturais.

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS

A Pedagogia Histórico-Crítica, Psicologia Histórico-Cultural e o Currículo em

Movimento módulo E.I balizam as práticas pedagógicas adotada no CEPI Flamboyant,

assentando-se sobre o “método dialético”, onde acredita-se que a aplicação desse

instrumental metodológico na escola possibilitará aos educadores a apreensão dos

fenômenos humanos e sociais na sua concreticidade, ou seja, na sua verdadeira forma

de existir e se manifestar. De posse desse instrumento de análise, o educador poderá

compreender de forma concreta os seus alunos, reconhecendo-os como síntese de

múltiplas determinações biológicas, históricas e sociais, superando, desta forma, as

visões neutralizantes e positivistas acerca da criança.

Segundo Martins (2004), referenciando-se na teoria da atividade de Leontiev, o
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homem, como indivíduo, nasce dotado de necessidades elementares (biológicas), as

quais são inicialmente satisfeitas pelas ações de outras pessoas. À medida que o

indivíduo começa a agir no mundo, são estabelecidos vínculos cada vez mais

dinâmicos entre as necessidades e os objetos que a elas atendem e, nesse processo,

os objetos responsáveis pelo atendimento das necessidades do sujeito precisam ser

por ele descobertos, tornando-se assim, motivo, ou seja, função estimuladora e

orientadora da sua atividade. Com isso podemos compreender que em cada momento

de sua existência o ser humano se relaciona com a realidade (relação criança e o

mundo), o elemento decisivo para explicar o desenvolvimento psíquico infantil é a

relação criança-sociedade. As condições históricas concretas, o lugar que a criança

ocupa no sistema de relações sociais, suas condições de vida e educação, são

determinantes para que possamos compreender o desenvolvimento psíquico como

fenômeno historicamente situado.

A teoria vigotskiana possibilita um fértil e necessário fundamento teórico e

metodológico para o educador, sobretudo por criar condições para uma melhor

compreensão e valorização do trabalho educativo (da transmissão do saber) no

processo de desenvolvimento dos sujeitos. As reflexões sobre a zona de

desenvolvimento imediato (e seus desdobramentos na escola) possibilitam pensar no

quanto os educandos, se submetidos a um trabalho educativo de qualidade, múltiplo e

desafiador, poderão desenvolver inúmeras potencialidades e avançar sobremaneira no

seu desenvolvimento. Acreditamos muito na relação professor-aluno e aluno-aluno e

Vigosky traz isso com a Zona de desenvolvimento onde tem sido amplamente

apropriado em práticas educativas, sobretudo no campo do planejamento de estratégias

de ensino, com ênfase em interações que os professores estabelecem com seus alunos

em sala de aula, e no campo da avaliação de aprendizagem, com implicações que

merecem ser destacadas.

Convergente a esta determinação a psicologia histórico-critica é um elemento

fundamental na educação escolar, apresentando-se como emancipação humana, pois

quando entendemos o ser humano podemos compreender seu processo histórico e

social.
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

Segundo Barbosa (2006) todas as rotinas que fazem parte da vida escolar da

criança são conhecimentos interdisciplinares que precisam ser problematizados e

orientados por todos os profissionais das instituições escolares. Partindo deste principio

o CEPI Flamboyant adota quadro de rotinas diárias que servem de orientação aos

profissionais de sala (professor e monitor), exercendo papel fundamental, uma fez que

organizam o dia-a-dia das crianças com ações intencionalmente planejadas.

Rotina dos Berçários

7h30 Chegada 14h Atividades Lúdicas

8h Lanche Matinal 14h30 Lanche

8h30 às 10h
Banho de sol, brinquedos,
estimulações (atividades dirigidas),
troca de fralda (se necessário).

15h Banho e troca de fralda

9h30 Mamadeira 16h30 Jantar

10h30 Banho 17h Higienização

11h Almoço 17h30 Saída

12h Higiene bucal e sono

OBS: O banho e a troca de fraldas são feitos além do horário estipulado, quantas vezes for necessário
para manter a criança limpa.

Rotina diária Maternal I e II

7h30 Chegada e acolhida 14h Atividades lúdicas

8h Café da manhã 14h30 Lanche
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8h30 às9h30 Rodinha (socialização) 15h Atividades Lúdicas

9h30 às 9h45 Higienização das mãos e Lanche 15h40 Banho

9h45 às 10h15
Brinquedos e brincadeiras na área
de sol, músicas. 16h30 Jantar

10h15 às 11h30 Atividade pedagógica dirigida 17h Higienização bucal

11h Almoço 17h30 Saída

12h Higiene bucal e sono

Os planejamentos dos professores são entregue à coordenação uma vez por

semana (Quinta-feira) para analise e acompanhamento das atividades desenvolvidas

em sala de aula. (MODELOS NOS ANEXOS 2 e 3)
Os alunos que forem matriculados na instituição poderão contar com o período

integral: 7h30min às 17h30min com 5 refeições diárias e cardápio adaptados aos

berçários e intolerantes a lactose. (MODELOS NOS ANEXOS 4, 5 e 6)
Na educação infantil as 800 (oitocentas) horas anuais são executadas no dia

letivo constituído de 10 (dez) horas relógio, de atividades, totalizando 50 horas

semanais. Os alunos dos berçários e maternais matriculados no período integral

dividirão a rotina da sala de aula com atividades diversificadas no horário oposto ou não

da aula como:

Horário do Pula - Pula

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Berçário IIA
14h ás 14h30

Maternal IA
15h as 15h30

Berçário IA

14h ás 14h30

Maternal II A
15h as 15h30

Maternal IC
15h as 15h30

Berçário IIB
14h30 ás 15h

Maternal IB
15h30 as 16h

Maternal II B
15h30 as 16h

Maternal ID
15h30 as 16h



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE BRAZLÃNDIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA FLAMBOYANT

30

Horário da Videoteca

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Maternal I A
10h às 10h30

Maternal I C
10h às 10h30

Maternal II A
10h às 10h30

Berçário IIA
9h às 9h30

Berçário IA

9h às 9h30Maternal I B
10h30 às 11h

Maternal I D
10h30 às 11h

Maternal II B
10h30 às 11h

Berçário II B
9h30 às 10h

Horário do Parque de areia.

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Berçário IA

08h às 08h40

Berçário IIA
9h às 09h30

Maternal IA
9h às 09h30

Maternal I C
9h às 09h30

Maternal IIA
9h às 09h30

Berçário II B
9h30 às 10h

Maternal IB
9h30 às 10h

Maternal I D
9h30 às 10h

Maternal IIB
9h30 às 10h

A Escola oferece atenção às necessidades pedagógicas de cada criança, em

momentos diários de estimulação individual e em grupo. Este acompanhamento do

desenvolvimento é realizado de forma individual, por meio de intervenções pedagógicas

com a coordenação, com apoio dos pais e também com orientações específicas aos

alunos que apresentam algum tipo de dificuldade. Contamos com a colaboração da

Regional de Ensino por intermédio dos gestores (pedagógico e financeiro), os quais

colaboram ativamente com a qualificação do trabalho pedagógico.

9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO
PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM.

Na educação infantil, a avaliação acontece principalmente pela observação

sistemática, relatórios, portfólios (exposição das produções pelas crianças) sem o

objetivo de promoção, mesmo para o ensino fundamental.

No CEPI Flamboyant adotamos como processo avaliativo um caráter formativo,

em que possui em seus aspectos, elementos de identificação e diagnóstico. Com isso

não admitimos a concepção classificatória de avaliação.

A escola entende que as práticas avaliativas na educação infantil é

compreendida de forma dinâmica e ao longo do processo, se apresentando como uma
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analise do trabalho escolar, no qual são verificados o alcance dos objetivos traçados no

planejamento, com fins de reorientar o trabalho desenvolvido.

De acordo com (CURRÍCULO EM MOVIMENTO-EDUCAÇÃO INFANTIL, 2014,

p. 75).
A avaliação, que se diz formativa, será sempre a da observação do

desempenho e do crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais de

sua comparação com os pares. Ao avaliar, visamos captar as expressões, a

construção do pensamento, do conhecimento, o desenvolvimento da criança

bem como suas necessidades e interesses, guias primordiais do planejamento

e das práticas pedagógicas.

Segundo Esteban (2003) reafirmando a ideia, já defendida por Scriven (1967),

sobre a avaliação como uma orientação das propostas pedagógicas, quando aborda a

função da avaliação formativa, afirmando que neste tipo de avaliação, o professor deve

ter como objetivo, analisar os resultados obtidos, para orientar o planejamento de suas

ações. Essa postura de utilizar os resultados da avaliação para planejar as aulas,

contribui para a construção da identidade do professor, como um profissional que

reflete, a partir de suas práticas e, assim, constrói conhecimentos durante sua prática.

Portanto a avaliação formativa possui, também, como função, a característica de ser

fonte para a construção do conhecimento do professor na prática, (García, 2002).

O processo educativo da criança é marcado pela internalização de valores,

crenças, normas e representações sociais dominantes que contribuem com o processo

de formação corporal, cultural, psicológica e social, e assim, para a realização e

envolvimento dos sujeitos em suas futuras atividades produtivas e sociais. A educação

infantil possui duas dimensões: a de cuidar e a de educar, que devem ser consideradas

como essenciais e importantes nas propostas pedagógicas voltadas para essa faixa

etária, sendo necessário ressaltar que o cuidar compreende os cuidados básicos com a

alimentação, a higiene e o vestuário. E além do cuidar é necessário o educar a criança,

colocando-a como indivíduo que possui o direito de se apropriar do conhecimento e

começar a se preparar para o processo de alfabetização.
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10.ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA

As práticas pedagógicas as quais compõem a proposta curricular da educação

infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. Neste

sentido, a SEEDF agrega o eixo integrador do currículo da Educação Infantil a junção

de elementos basilares do trabalho educativo com os bebês e crianças pequenas:

educar e cuidar, brincar e interagir.

A organização curricular do CEPI Flamboyant atende ao currículo em movimento

da SEEDF, é adotado os temas transversais (Educação para a diversidade, cidadania e

educação em e para os direitos humanos, Educação para a Sustentabilidade), pois, tais

eixos possibilitam o acesso do (a) estudante aos diferentes referenciais de leitura do

mundo, com vivências diversificadas e a construção/reconstrução de saberes

específicos de cada ciclo/etapa/modalidade da educação básica. Os conteúdos passam

a ser organizados em torno de uma determinada ideia ou eixo que indicam referências

para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido por professores (as) e estudantes, de

forma interdisciplinar, integrada e contextualizada englobando as linguagens: Cuidado

consigo e com o outro, Linguagem corporal, Linguagem oral e escrita, Linguagem

matemática, Linguagem artística, Interação com a natureza e a sociedade e Linguagem

digital. Os quadros seguintes referem-se à divisão dos conteúdos em bimestres. Sendo

que os projetos e programas são planejados e executados simultaneamente em ambos.
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Conteúdo Bimestral 15/02 a 27/04/2018 Berçários I e II

Eixos transversais: Educação para a diversidade; Educação para a sustentabilidade; Educação para e em direitos humanos; Educação para a cidadania.

Eixos integradores: (Cuidar e Educar, Brincar e Interagir)

Linguagens Conteúdos

Cuidado consigo e com o outro

• Reconhecimento de sua imagem no espelho e em diferentes fotografias.

• Utilização de diferentes linguagens no faz de conta, de modo a enriquecer sua

identidade

• Conhecimento e reconhecimento de sua história de vida, individual e coletiva, por meio

da construção de álbuns de fotografias, linhas do tempo, árvore genealógica etc.

• Conhecimento, utilização e questionamento de regras de convívio social.

• Vivencia de rotinas: organização dos tempos, dos espaços, dos ambientes, dos

matérias e referência dos adultos de modo a construir gradualmente sua independência e

autonomia.

• Reconhecimento das diferentes profissões existentes e sua importância para a

sociedade.

• Expressividade Conquista da posição de pé, percebendo os movimentos dos pés  para
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Corporal

andar;

• Vivência de brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as regras estabelecidas (brincar

de esconder o rosto com as mãos, jogar repetidamente o objeto para que seja buscado, etc.).

• Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, no uso do espelho e na

interação com os outros.

• Realização de atividades de locomoção; arrastar e rola.

Oral e escrita

• Identificação pela audição de vozes comuns a seu cotidiano, bem como a atendimento

quando for chamado por seu nome.

• Expressão oral de desejos, necessidades e opiniões.

• Utilização de diferentes linguagens para comunicar-se e expressar-se (sorrisos, choros,

beijo, balanço da cabeça negativo e positivamente etc.)

• Valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento.

Matemática

• Realização de contagem oral em situações diversas.

• Desenvolvimento de estratégias pessoais para a resolução de situações

problema.

• Percepção, identificação e nomeação das cores nos ambientes, na natureza e nos

matérias e nos objetos.
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• Comparação de colegões de objetos, identificando relações de igualdade ou

desigualdade (mais que, menos que, maior que, menor que, igual a)

Artística

• Expressão livre e direcionada por meio do canto;

• Participação em atividades com músicas usadas como fundo para a

formação do repertório de memória e estimulação ao trabalho corporal livre;

• Enriquecimento cultural pelo acesso aos mais variados instrumentos,

gravações, audições (ao vivo ou por DVD e CD).

• Interpretação, improvisação e criação de canções individuais e coletivas.

• Imitação de gestos, sons e movimento.

• Identificação e exploração das cores – pigmentos naturais de produtos,

como açafrão, urucum, café, beterraba, entre outros.

Interações com a

• Conhecimento, reconhecimento e valorização da história, das formas de

expressão e do patrimônio cultural local e de outros grupos sociais;

• Reconhecimento e identificação de si mesmo como membro de diferentes

grupos sociais (família, igreja, escola, outros);

• Vivência de atitudes de colaboração, solidariedade e respeito, identificando

aos poucos semelhanças, diferenças e diversidade em seus grupos;
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Digital • Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e ou aparelhos celulares para

capturar imagens diversas;

• Utilizar maquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e ou aparelhos celulares para

capturar vídeos diversos.

Natureza e Sociedade • Participação na celebração de datas comemorativas desde que associadas a historias e as

tradições, e discutidos os motivos pelos quais são comemoradas.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE BRAZLÃNDIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA FLAMBOYANT

37

Conteúdo Bimestral 15/02 a 27/04/2018 Maternais I e II
Eixos transversais: Educação para a diversidade; Educação para a sustentabilidade; Educação para e em direitos humanos; Educação para a
cidadania
Eixos integradores: Cuidar e Educar, Brincar e Interagir)

Linguagens Conteúdos

Cuidado consigo e com o outro

• Reconhecimento de sua imagem no espelho e em diferentes fotografias.

• Utilização de diferentes linguagens no faz de conta, de modo a enriquecer sua identidade.

• Conhecimento e reconhecimento de sua história de vida, individual e coletiva, por meio da

construção de álbuns de fotografias, linhas do tempo, árvore genealógica etc.

• Percepção do próprio corpo e de como ele se movimenta e se expressa.

• Reconhecimento das diferentes profissões existentes e sua importância para a sociedade.

• Conhecimento, utilização e questionamento de regras de convívio social.

Corporal

• Vivência de brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as regras estabelecidas (brincar de

esconder o rosto com as mãos, jogar repetidamente o objeto para que seja buscado, etc.);

• Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, no uso do espelho e na

interação com os outros.
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• Identificação das diversas expressões corporais, possibilitando a familiarização com a imagem

de seu próprio corpo.

• Interação com outras crianças por mio do movimento.

• Movimentação por meio do equilíbrio em diferentes espações, passando sobre obstáculos, por

baixo de mesas e cadeiras, sobre caminhos marcados no chão.

Oral e escrita

• Utilização de diferentes linguagens para comunicar-se e expressar-se (sorriso, choro, beijo,

balanço da cabeça negativa ou positivamente etc.).

• Percepção das imagens e gestos representando ideias a fim de relacioná-los a sua vivência.

• Imitação de sons e palavras ouvidas.

• Valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento

• Conhecimento do alfabeto, de forma paulatina associando-o a palavras familiares.

• Escrita do próprio nome e reconhecimento de sua importância, percebendo sua utilidade como

elemento de identificação pessoal.

Matemática

• Reconhecimento de números em vários portadores de texto, diferenciando-os de outras

marcas gráficas.

• Realização de contagem oral em situações diversas.

• Desenvolvimento de estratégias pessoais para a resolução de situações problema.

• Comparação de colegões de objetos, identificando relações de igualdade ou desigualdade
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(mais que, menos que, maior que, menor que, igual a)

• Percepção, identificação e nomeação das cores nos ambientes, na natureza, nos materiais e

nos objetos.

Artística

• Expressão livre e direcionada por meio do canto.

• Participação em atividades com músicas usadas como fundo para a formação do repertório de

memória e estimulação ao trabalho corporal livre.

• Enriquecimento cultural pelo acesso aos mais variados instrumentos, gravações, audições (ao

vivo ou por DVD e CD).

• Imitação de gestos, sons e movimento.

• Identificação e exploração das cores – pigmentos naturais de produtos, como

açafrão, urucum, café, beterraba, entre outros.

Interações com a Natureza e
Sociedade

• Conhecimento, reconhecimento e valorização da história, das formas de expressão e do

patrimônio cultural local e de outros grupos sociais.

• Reconhecimento e valorização da história, das formas de expressão e do patrimônio cultural de

outros grupos sociais.

• Identificação de sinais de transito, bem como os cuidados com estes e com o transito.
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• Valorização de atitudes para a manutenção dos espações públicos, privados, coletivos e do

meio ambiente.

• Compreensão das necessidades vitais dos seres vivos, discutindo a importância da

preservação de seu habitat natural para a satisfação de tais necessidades.

• Participação na celebração de datas comemorativas desde que associadas a historias e as tradições, e

discutidos os motivos pelos quais são comemoradas.

Digital

• Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e ou aparelhos celulares para capturar
imagens diversas;

• Utilizar o editor de imagem para criar desenhos e fazer pinturas coloridas.

• Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e ou aparelhos celulares para capturar
vídeos diversos.
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Conteúdo Bimestral 02/05 a 13/07/2018 Berçários I e II

Eixos transversais: Educação para a diversidade; Educação para a sustentabilidade; Educação para e em direitos humanos; Educação para a cidadania.

Eixos integradores: (Cuidar e Educar, Brincar e Interagir)

Linguagens Conteúdos

Cuidado consigo e com o outro

• Utilização de diferentes linguagens no faz de conta, de modo a enriquecer sua

identidade

• Conhecimento, utilização e questionamento de regras de convívio social.

• Realização de pequenas tarefas do cotidiano que  envolvam ações de cooperação, solidariedade

ajuda na relação  com outros e com a natureza.

• Construção gradativa de atitudes e manutenção, preservação e cuidado com seus

pertences e uso da escola.

• Desenvolvimento de atitudes que demonstre valores antirracistas e antibulling;

• Respeito á diferenças culturais e religiosas, buscando eliminar o preconceito.
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Corporal • Vivência de brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as regras estabelecidas (brincar

de esconder o rosto com as mãos, jogar repetidamente o objeto para que seja buscado, etc.).

• Realização de atividades de locomoção; arrastar e rola.

• Movimentação por meio do engatinhar em diferentes espaços, passando sobre obstáculos, por

baixo de mesas e cadeiras, sobre caminhos  marcados no chão.

• Desenvolvimento da coordenação motoro global por meio de jogos e danças, ginasticas

(atividades exploratórias de espaços estruturados com diferentes implementos /cordas, arcos,

bastões, cones, brinquedos etc.) e brincadeiras.

Oral e escrita

• Identificação pela audição de vozes comuns a seu cotidiano, bem como a atendimento

quando for chamado por seu nome.

• Valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento

• Escuta frequente de historias, contos, lendas, poemas, etc.

• Apreciação pela escuta de obras literárias e outras leituras.

Matemática

• Realização de contagem oral em situações diversas.

• Percepção, identificação e nomeação das cores nos ambientes, na natureza e nos

matérias e nos objetos.

• Comparação de colegões de objetos, identificando relações de igualdade ou

desigualdade (mais que, menos que, maior que, menor que, igual a)
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Artística

• Expressão livre e direcionada por meio do canto;

• Participação em atividades com músicas usadas como fundo para a

formação do repertório de memória e estimulação ao trabalho corporal livre;

• Enriquecimento cultural pelo acesso aos mais variados instrumentos, gravações,

audições (ao vivo ou por DVD e CD).

• Interpretação, improvisação e criação de canções individuais e coletivas.

• Imitação de gestos, sons e movimento.

• Identificação e exploração das cores – pigmentos naturais de produtos,

como açafrão, urucum, café, beterraba, entre outros.

Interações com a Natureza e
Sociedade

• Reconhecimento e identificação de si mesmo como membro de diferentes

grupos sociais (família, igreja, escola, outros);

• Vivência de atitudes de colaboração, solidariedade e respeito, identificando aos

poucos semelhanças, diferenças e diversidade em seus grupos;

• Participação na celebração de datas comemorativas desde que associadas a historias e as

tradições, e discutidos os motivos pelos quais são comemoradas.
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Conteúdo Bimestral 02/05 a 13/07/2018 Maternais I e II
Eixos transversais: Educação para a diversidade; Educação para a sustentabilidade; Educação para e em direitos humanos; Educação para a
cidadania
Eixos integradores: Cuidar e Educar, Brincar e Interagir)

Linguagens Conteúdos

Cuidado consigo e com o outro

• Conhecimento, utilização e questionamento de regras de convívio social.

• Identificação dos órgãos dos sentidos e conhecer suas funções explorando o espaço,

os objetos, as texturas, os sabores, os cheiros, para reconhecer o mundo a sua volta

e imprimir nele suas marcas.

• Reconhecimento da importância da troca e da partilha dos brinquedos e outros

materiais disponibilizados no grupo.

• Identificação nomeação e distinção dos membros de sua família.

• Desenvolvimento de atitudes que demonstre valores antirracistas e antibulling;

Digital • Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e ou aparelhos celulares para

capturar imagens diversas;

• Utilizar maquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e ou aparelhos celulares para

capturar vídeos diversos.
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• Respeito á diferenças culturais e religiosas, buscando eliminar o preconceito.

• Reconhecimento das diferentes sensações proporcionadas pelos órgãos dos

sentidos a fim de favorecer o desenvolvimento da memória visual, auditiva, tátil,

gustativa e olfativa em suas ações;

Corporal

• Movimentação por meio do equilíbrio em diferentes espações, passando sobre obstáculos,

por baixo de mesas e cadeiras, sobre caminhos marcados no chão.

• Participação, reconhecimento e valorização das diversas manifestações culturais, como

brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e canções tradicionais (pipa, cantigas de roda, pega

pega, cabra cega, barra manteiga, corda, pião, cirando esconde esconde, elático, bambolê, etc ) e

demais manifestações que diga a respeito as tradições culturais de sua comunidade e de outras..

• Participação de circuitos que envolvam habilidades de locomoção.

Oral e escrita

• Valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento

• Conhecimento do alfabeto, de forma paulatina associando-o a palavras familiares.

• Diferenciação entre letras e numerais;

• Valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento

• Escuta frequente de historias, contos, lendas, poemas, etc.

• Apreciação pela escuta de obras literárias e outras leituras.
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Matemática

• Realização de contagem oral em situações diversas.

• Comparação de colegões de objetos, identificando relações de igualdade ou desigualdade

(mais que, menos que, maior que, menor que, igual a)

• Representação espacial (posição de pessoas e objetos: dentro/ fora, em

cima/ embaixo; esquerda/ direito; frente/atrás, ao lado, etc ).

• Identificação e manipulação de formas geométricas no cotidiano, por meio da

observação e manipulação de objetos, elementos da natureza, entre outros.

• Percepção, identificação e nomeação das cores nos ambientes, na natureza, nos materiais e

nos objetos.

Artística

• Expressão livre e direcionada por meio do canto.

• Apreciação de obras musicais de diversos gêneros, estilos, épocas e culturas, da

produção musical brasileira e de outros povos e países, enfatizando também os

ritmos africanos e indígenas;

• Exploração e reconhecimento de diversos materiais, texturas, espessuras e

suportes (giz de cera, pincéis, tintas, areia, água, argila, carvão, papéis diversos,

massinha, colagens, papelão, jornais, parede, chão, caixas, madeiras, entre

outros);

• Vivência em brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e outras da cultura
popular.
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Interações com a Natureza e
Sociedade

• Observação dos elementos da natureza tais como: água, luz, solo, ar, etc.

Identificando-os, nomeando-os e relacionando-os aos seres vivos.

• Desenvolvimento de práticos de plantio em horta ou similares, visando ao incentivo

da preservação ambiental e acompanhamento do processo de crescimento das

plantas.

• Vivência de atitudes de colaboração, solidariedade e respeito, identificando aos

poucos semelhanças, diferenças e diversidade em seus grupos;

• Reconhecimento e respeito ás diferenças configurações familiares.

• Participação na celebração de datas comemorativas desde que associadas a historias e as tradições, e

discutidos os motivos pelos quais são comemoradas.

Digital

• Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e ou aparelhos celulares para
capturar imagens diversas;

• Utilizar o editor de imagem para criar desenhos e fazer pinturas coloridas.

• Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e ou aparelhos celulares para
capturar vídeos diversos.
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11.PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO.

GESTÃO PEDAGÓGIA

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METAS AÇÕES
AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

RESPONSÁVEI
S CRONOGRAMA

Assegurar na

Instituição a

organização da

distribuição das

tarefas e da

disciplina,

executando as

políticas

educacionais,

com o apoio da

comunidade

através de

reuniões.

• Garantir

através do

espaço escolar e

de todos os

participantes do

processo de

educação

qualidades no

conhecimento

como forma de

ferramenta para

a vida do

educando.

• Palestras e

reuniões para a

formação e

informação.

• Avaliação

Institucional

• Processual e

contínua

.

• Direção, e

Coordenação

Pedagógica,e

Professores

• Médio, curto e longo prazo.
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GESTÃO PARTICIPATIVA

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METAS AÇÕES
AVALIAÇÃO
DAS

AÇÕES

RESPONSÁVEI
S

CRONOGRAMA

• Elaborar e

executar a

proposta

pedagógica com

todos

envolvidos

Contribuindo

para uma ação

articulada.

• Fazer da

escola um lugar

democrático

considerando

todas as

participações e

gerando

comprometimen

to e

crescimento,

valorizando

ideias e projetos

de modo que

todos passem a

• Reunião geral

para

esclarecimento

e sugestões,

contribuindo

para a

construção do

PPP

participação no

programa

nacional de

segurança

alimentar e

• Processual e

contínua.

•Gestores,

professores,

monitores e

comunidade

escolar

• Médio e curto prazo.
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ser cogestores. nutricional.
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GESTÃO DE PESSOAS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METAS AÇÕES
AVALIAÇÃO
DAS

AÇÕES

RESPONSÁVEI
S

CRONOGRAMA

• Ampliar o olhar

por meio do

diálogo

refletindo em

todas as

sugestões

abordadas e

promovendo

interação entre

os envolvidos

no processo de

•Através da

comunicação

manter a

inclusão de

ideias

ampliando o

conhecimento e

não deixando a

importância

individual

apresentada por

• Reuniões,

atividades

recreativas,

esportivas e

culturais de

integração entre

comunidade e

escola

•Processual e

contínua

• Professores e

agentes

educacionais

comprometidos

com o trabalho

pedagógico.

• Médio e Longo prazo.
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educação cada área.
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GESTÃO FINANCEIRA

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

•Acompanhar,

sistematizando e

dividindo as

finanças de acordo

com as

necessidades da

escola.

• Observar e

participar,

acompanhando a

utilização dos

recursos, definindo

prioridades e

atendendo a todas

as áreas e

demandas.

•Assessorar na

aplicação de

recursos,

controlando entrada

e saída financeira.

• Processual e

contínua

• Escritório e

contador

• Longo prazo
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GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

• Acompanhar a

adaptação dos

recursos e da

infraestrutura

necessários ao

funcionamento do

CEPI.

• Trabalhar para

manter em bom

estado a estrutura

física e material em

que os recursos

financeiros sejam

socializados, sendo

discutida sua

aplicação.

• Adequação de

recursos

financeiros para

alimentação,

higiene da criança,

materiais

pedagógicos e

melhoria do espaço

físico.

• Processual e

contínua

• Diretor • Longo prazo.
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO
O nosso projeto político pedagógico foi elaborado por toda nossa equipe Flamboyant e será avaliado mediante o

resultado das ações propostas visando o desenvolvimento das aprendizagens, a qualidade e excelência de um trabalho feito

em equipe e embasado nos aspectos éticos e morais, culturais e sociais levando em conta a trajetória da comunidade escolar,

não só para garantir um processo formativo e o sucesso para as crianças, como também para cumprir o seu compromisso com

a sociedade.

Esta avaliação é considerada como uma atividade de vital importância no desencadear do processo de ensino-

aprendizagem. Orientando seus profissionais no sentido de buscar uma total interação entre toda a comunidade escolar,

descobrindo informações necessárias para a busca constante pela melhoria na educação prestada no decorrer do ano letivo.

A avaliação do Projeto Político Pedagógico será realizada nas reuniões pedagógicas e administrativas, com questionário

subjetivo e anônimo, que deixa o avaliador seguro para trazer pontos positivos e negativos na prestação de serviços

educacionais de qualidade física e pessoal. A avaliação é um processo diário, no que tange a captação de subsídios para a

melhoria da qualidade da educação.

Posteriormente, esses questionários são analisados pela direção e pela mantenedora, que ponderam e trazem para

reuniões as estratégias de mudanças e pautas para melhorar os atendimentos de forma imediata ou em longo prazo.

No projeto Político Pedagógico consta também construções coletivas para aprimoramento do trabalho almejado, cujo

cerne está na organização do espaço-tempo e desenvolvimento de ações pedagógicas relatados em forma de apêndices com

os seguintes temas; apêndice (A) “plano de ação de desenvolvimento” que apresenta objetivos metas e ações de gestão;

apêndice (B) “Projetos específicos” que retratam sobre a importância de se trabalhar eixos e temas diversificados retirados do
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meio social dos alunos, assim como a necessidade dos mesmos; apêndice (C) “Organização do trabalho pedagógico” que

discorre sobre a importância do planejamento pedagógicos dos professores na coordenação. Todos os apêndices serão

aprimorados no ano de 2018.
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APÊNDICES
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13.PROJETOS ESPECIFICOS, INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES DA ESCOLA

PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO

PROJETO

• PROJETO
ADAPTAÇÃO;

• PROJETO O QUE
CABE NO MEU
MUNDO
“VALORES
FAMILIARES”

a) Estimular a criança

a perceber a si e o

outro dando a

devida importância

nas igualdades e

diferenças

estabelecidas no

seu mundo;

b) Ampliar os

conceitos sobre

família, escola,

• Brincadeiras

• Dinâmicas

• histórias de valores

• músicas

• autorretrato,

• pinturas,

• práticas de higiene

• alimentação saudável

Antônia Targino;
Beatriz Pereira;
Elis Barbosa;
Jucélia Marllia;
Lilia Ferreira;
Luciana Neres;
Maria José;
Priscila da Silva;
Teresa Oliveira

Feita diariamente

observando a

participação,

envolvimento e o

aprendizado

conquistado no

decorrer das

atividades pelos

educando.
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regras de

convivência já

adquiridos por eles

e valores.

c) Promover o

interesse em

praticar hábitos de

higiene e

alimentação

saudáveis.

PROJETO LITERÁRIO

a) Confrontar

realidade e

fantasia;

b) Aguçar o prazer

pela leitura;

• Histórias Infantis

narradas;

• Contação de histórias;

• Teatros de fantoches e

Antônia Targino;
Beatriz Pereira;
Elis Barbosa;
Jucélia Marllia;
Lilia Ferreira;
Luciana Neres;
Maria José;
Priscila da Silva;

• Será feita

diariamente por

todos envolvidos no

projeto, observando-

se o impacto

causado através das
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c) Desenvolver a

linguagem oral e a

capacidade de

ouvir;

d) Organizar idéias e

pensamentos;

e) Ampliar o

vocabulário;

f) Estimular a

criatividade.

dedoches;

• Manuseio de livros e

revistas;

• Livros de pano

• Brincadeiras de roda

cantada;

• Caracterizar

personagens;

• Confeccionar mascotes;

• Confeccionar sacola da

leitura.

Teresa Oliveira ações planejadas e

também das

inesperadas,

percebendo assim o

envolvimento com

as atividades

realizadas.
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AÇÃO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO

PROJETO

SEMANA DISTRITAL
DE
CONSCIENTIZAÇÃO E
PROMOÇÃO DA
EDUCAÇÃO
INCLUSIVA AOS
ALUNOS COM
NECESSIDADE
EDUCACIONAIS
ESPECIAIS (LEI
DISTRITAL Nº
5.714/2016)

• Possibilitar a
criança o
reconhecimento e
valorização da
diversidade
vivenciando
situações
diferentes de
construir
conhecimentos e
conviver com
novas formas de
comunicação.

• Oportunizar o
desenvolvimento
integral da criança,
quanto aos
aspectos: físico,
psicológicos,

• Através de rodas
de conversas na
acolhida.

• Contação de
historias.

• Dinâmicas e
realização de
circuito.

• Confecção de
cartazes

• Apresentação
das crianças
relacionada a
inclusão.

• Reprodução de
vídeos
educativos.

Antônia Targino;
Beatriz Pereira;
Elis Barbosa;
Jucélia Marllia;
Lilia Ferreira;
Luciana Neres;
Maria José;
Priscila da Silva;
Teresa Oliveira

• Observação
constante do
comportamento
das crianças na
realização das
atividades.
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intelectual e social.

• Combater o
bullying nos
diversos espaços
da escola.
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PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO

PROJETO

SEMANA DE
EDUCAÇÃO PARA
VIDA (LEI FEDERAL
Nº11.998/2009)

• Possibilitar
oportunidade para
formação de atitudes,
aquisição e vivência
de valores positivos.

• Repensar e avaliar as
atitudes diárias e a
suas consequências
no meio ambiente em
que vivemos.

• Estimular novos
hábitos com relação à
utilização de recursos
naturais.

• Desfile do lixo
ao luxo.

• Apresentações
musicais.

• Contação de
histórias

• Plantação de
sementes.

• Confecção de
brinquedos
ecológicos.

• Mural ecológico.

• Tapete
ecológico.

Antônia Targino;
Beatriz Pereira;
Elis Barbosa;
Jucélia Marllia;
Lilia Ferreira;
Luciana Neres;
Maria José;
Priscila da Silva;
Teresa Oliveira

• Durante o
desenvolvimento
do projeto serão
considerados
todos os
trabalhos
desenvolvidos
pelas crianças,
bem como suas
capacidades e
habilidades
demonstradas
na construção e
execução das
atividades
propostas.
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PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS
AÇÕES

PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO
DO PROJETO E
NO PROJETO

AÇÃO- DIVERSIDADE
CULTURAL

E

CONSCIÊNCIA
NEGRA( LEI
FEDERAL Nº
10.639/2003)

•Trabalhar a
diversidade no
cotidiano da educação
infantil.

• Valorizar as
diferentes etnias e
gêneros, assim como
pessoas com
necessidades
especiais.

• Trabalhar
comportamentos e
atitudes visando uma
convivência sadia e
prazerosa.

•Observar situações
que levam ao
preconceito no
cotidiano escolar,

•Brincadeiras;

• Dinamicas;

• Vídeos;

• Literatura infantil;

• Apresentações
teatrais;

• Culminância;

Antônia Targino;
Beatriz Pereira;
Elis Barbosa;
Jucélia Marllia;
Lilia Ferreira;
Luciana Neres;
Maria José;
Priscila da Silva;
Teresa Oliveira

• Será continuo e
processual, analisando
a participação e
interação do educando.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE BRAZLÃNDIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA FLAMBOYANT

65

enfatizando a
importância do respeito
à diversidade.

• Resgatar
brincadeiras, cantigas
de rodas, musica
regionais, lendas,
parlendas, e comidas
típicas.
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PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS
AÇÕES

PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO
DO PROJETO E
NO PROJETO

SAÚDE E

NUTRIÇÃO

Explicar o que são

microrganismo, seus

benefícios à saúde,

explicar o conceito de

higiene, introduzir o

conceito de higiene

pessoal, do ambiente e

dos alimentos.

Vídeos explicativos

sobre microrganismo

feito por audiovisual,

teatro explicando sobre

microrganismo

benéfico e maléfico,

onde estão? Como

evitar os maléficos-

higiene, usar tinta

guache para fazer a

representação do

microrganismo e

explicar a técnica de

como lavar as mãos,

antebraço usando

Antônia Targino;
Beatriz Pereira;
Elis Barbosa;
Jucélia Marllia;
Lilia Ferreira;
Luciana Neres;
Maria José;
Priscila da Silva;
Teresa Oliveira

Será por meio de

fotografias das

atividades

desenvolvidas e

exposto em um mural
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antisséptico, papel

toalha e como fazer o

descarte desse

material usado.

AÇÕES OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO

PROJETO

VI PLENARINHA

O UNIVERSO DO
BRINCAR

• DIA NACIONAL
DA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

• Efetivar a
participação
infantil nos
projetos
desenvolvidos
pelas unidades
escolares.

• Criar
oportunidades
para os
estudantes

• Banho de
mangueira
sustentável.

• Explorar o
ambiente familiar
(proporcionando
a família a
interação com
ambiente
escolar).

Antônia Targino;
Beatriz Pereira;
Elis Barbosa;
Jucélia Marllia;
Lilia Ferreira;
Luciana Neres;
Maria José;
Priscila da Silva;
Teresa Oliveira

Será por meio de
fotografias das
atividades
desenvolvidas e
exposto em um mural



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE BRAZLÃNDIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA FLAMBOYANT

68

(LEI FEDERAL
Nº 12.633/2012)

conhecerem o
ambiente que
vivem e se
sentirem parte
integrante desse;

• Promover o
cuidado
consciente, a
preservação e o
conhecimento da
biodiversidade e
da
sustentabilidade
da vida na terra.

• Confecção de
livros, conto e
reconto.

• Tapete ecológico
sensorial

• Desenvolver a
criatividade da
criança por meio
da plantação da
semente de
alpiste.

• Incentivar o
cuidado com a
natureza.

• Peças teatrais

• Jogos com
contato com a
natureza.

• Confecção de
cartazes e
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murais.

• Saída de campo
(zoológico).

• Produção e
manutenção de
uma Horta
orgânica.

• Produção e
manutenção de
um jardim.

• Reciclagem/
separação do lixo
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AÇÕES OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO

PROJETO

SEMANA DA
CONSCIENTIZAÇÃO
DO USO
SUSTENTÁVEL DA
ÁGUA (LEI DISTRITAL
Nº 5.243 DE 15/
2012/2013)

• Valorizar a água
como fonte de
vida,
reconhecendo
seu ciclo na
natureza e sua
relação com a
vida, e
compreendendo
que suas
atitudes serão
importantes para
a preservação do
meio ambiente,
valorizando a
preservação da
água com bem
precioso da
natureza.

• Conscientizar as

• Vídeo: “A
importância da
água para o meio
ambiente”.

• Apresentação de
um musical
teatral.

• Rodas de
conversa.

• Exposição e
apreciação das
obras de artes
confeccionadas
pelas crianças.

• Confecção do
mosquito Zica
Vírus.

Antônia Targino;
Beatriz Pereira;
Elis Barbosa;
Jucélia Marllia;
Lilia Ferreira;
Luciana Neres;
Maria José;
Priscila da Silva;
Teresa Oliveira

• Durante o
desenvolviment
o do projeto
serão
considerados
todos os
trabalhos
desenvolvidos
pelas crianças,
bem como suas
capacidades e
habilidades
demonstradas
na construção e
execução das
atividades
propostas.
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crianças para
que possam
perceber que a
água não
desperdiçada
nem poluída.

• Mobilizar os
alunos para
desenvolverem
ações
pertinentes à
preservação da
água.

• Exposição de
cartazes por
sala.

AÇÕES OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO

PROJETO

DIA DO PATRIMÔNIO

• valorização de

atitudes para a

manutenção dos

• Preservação da

áreas verdes

Antônia Targino;
Beatriz Pereira;
Elis Barbosa;
Jucélia Marllia;
Lilia Ferreira;

Avaliação será

contínua, através da

observação diária da
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CULTURAL (LEI
DISTRITAL Nº
5.080/2013)

espaços públicos

históricos e

patrimônio

• Conhecimento,

reconhecimento

e valorização da

historia, das

formas de

expressão e do

patrimônio

cultural local e de

outros grupos

sociais.

• Participação na

celebração da

datas

comemorativas,

• Confecção de

maquetes com

materiais

recicláveis de

alguns pontos

turísticos de

Brasília.

• Mostra de

cinema: com

vídeos sobre a

construção de

Brasília.

• Exposição das

atividade

desenvolvidas

pelas crianças.

Luciana Neres;
Maria José;
Priscila da Silva;
Teresa Oliveira

criança, no

desempenho de suas

atividades, no

desenvolvimento da

atenção, interesse

assimilação e

aprendizagem.
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associando a

historias e

tradições.
• Mobilizar as

crianças para

uma passeata.

• Fortalecer os

direitos da

criança.
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AÇÕES OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO

PROJETO

DIA DISTRITAL DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
(LEI DISTRITAL Nº
4.681/2011)

• Mostrar a
importância dos
eixos do currículo
da educação
infantil: educar,
cuidar, brincar e
interagir
vislumbrando a
qualidade do
atendimento das
crianças de 0 a 3
anos.

• Promover o
conhecimento
sobre a
importância da
semana Distrital
da Educação
Infantil.

• Apresentação
teatral e musical.

• Atividades
esportivas.

• Baile a fantasia.

• Circuitos.

• Banhos de
mangueira e
piscina.

• Contação de
histórias;

• Piquenique ao ar
livre.

Antônia Targino;
Beatriz Pereira;
Elis Barbosa;
Jucélia Marllia;
Lilia Ferreira;
Luciana Neres;
Maria José;
Priscila da Silva;
Teresa Oliveira

Durante o
desenvolvimento da
semana serão
considerados todos os
trabalhos desenvolvidos
pelas crianças, bem
como suas capacidades
e habilidades
demonstradas na
construção e execução
das atividades
propostas.
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• Propiciar um
espaço de
convivência.
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14.QUADRO PARA SINTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS E EM GRUPOS

“MALA DA LEITURA
EM CASA”

Democratizar a
leitura da Educação
Infantil e das
famílias, para
dinamização e
incentivo ao hábito
da leitura.

A cada semana um aluno levará pra
casa a maleta de leitura contendo vários
objetos  e um livro. A criança ficará com
a maleta por um dia, desta forma ela e a
família poderá preparar de forma
criativa uma representação da história.

Antônia Targino;
Beatriz Pereira;
Elis Barbosa;
Jucélia Marllia;
Lilia Ferreira;
Luciana Neres;
Maria José;
Priscila da Silva;
Teresa Oliveira.

Feita diariamente
observando a
participação,
envolvimento e o
aprendizado
conquistado no
decorrer das
atividades pelos
educando.

MEIO AMBIENTE

HORTA NA CRECHE
E JARDIM

Despertar o
interesse das
crianças para o
cultivo de horta e
conhecimento do
processo de
germinação.

1ª etapa: Visitação à horta
2ª etapa: conseguir doação de
sementes
3ª etapa: plantio de novas mudas
4ª etapa: Acompanhamento da
plantação.
5ª etapa: Colheita

Antônia Targino;
Beatriz Pereira;
Elis Barbosa;
Jucélia Marllia;
Lilia Ferreira;
Luciana Neres;
Maria José;
Priscila da Silva;
Teresa Oliveira

Feita diariamente
observando a
participação,
envolvimento e o
aprendizado
conquistado no
decorrer das
atividades pelos
educandos

FESTA DE
ENCERRAMENTO

Promover a toda
escola e a
comunidade escolar
um momento de
interação e

Apresentação da cantata de natal de
todas as turmas
Apresentação das professoras
Apresentação das monitoras
Mensagem de agradecimento da

Antônia Targino;
Beatriz Pereira;
Elis Barbosa;
Jucélia Marllia;
Lilia Ferreira;

Feita por meio de
questionários de
avaliação entregue
aos pais no momento
do evento.
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despedida do ano
letivo presente

direção
Confraternização em cada sala

Luciana Neres;
Maria José;
Priscila da Silva;
Teresa Oliveira
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15. PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

CRONOGRAM
A

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS PARCERIAS
EVOLVIDAS
NAS AÇÕES

PÚBLICO AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

FEVEREIRO

Promover
esclarecimento

sobre normas da
escola e

organização do
trabalho

pedagógico anual,
semanas de
adaptação

e da semana da
educação
inclusiva;

Organizar dia
letivo temático

“apresentação do
PPP comunidade

escolar”

Momento de esclarecimento de
normas internas e calendário

escolar.
Elaboração de cronograma para

a semana de adaptação e
educação inclusiva Dinâmica,
Informes e planejamento das

atividades vespertina e
organização para a reunião de

pais e mestres.

Equipe gestora
Sedf

Coordenador,
Professores e
monitores e

alunos

Semanalmente
abrindo

espaço para fala
dos

professores nas
coordenações:

pontos positivos e
negativos.

Diariamente por
meio da observação
com registro  pela

coordenação.

MARÇO

Promover
formação e

capacitação de
funcionários;

Trabalhar o uso
sustentável da

Dinâmica e confecção de
lembrancinha para o dia da

mulher
Passeio cultural ao circo;

organização da semana do uso
sustentavel da água

Projeto escola

Coordenação
intermediaria

CRE

Coordenador,
Professores e
monitores e

alunos

Semanalmente
abrindo

espaço para fala
dos

professores nas
coordenações:
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água;
informes sobre
Diário de classe

Datas
comemorativas;

Estimular a criação de
ferramentas e recursos a serem

trabalhados no período
vespertino com as crianças
estimulando a brincadeira

Formação: A importância de
brincadeiras e jogos na

educação infantil.
Informes, revisão dos eixos

norteadores e princípios
basilares da Educação Infantil.

Estudo Orientações
Pedagógicas.

pontos positivos e
negativos.

Diariamente por
meio da observação
com registro  pela

coordenação.

ABRIL

Promover
formação aos

profissionais da
educação infantil.

Apresentar a
proposta
curricular

Discussão sobre
o PPP
Datas

comemorativas:
páscoa; dia do

índio ; aniversario
de Brasília

Planejamento semanal das
datas comemorativas e

organização de recursos
necessários.

Coordenação pedagógica/
Planos de aula e diário de

classe e vespertino.
Formação continuada para os

profissionais da Educação
Infantil

Estruturação e construção do
projeto político pedagógico

durante o horário de
coordenação

Equipe gestora

Instituto
bancórbras

Professoras,
Monitoras e

alunos.

Semanalmente por
meio da observação
e discussões
avaliativas
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MAIO

Propor ações
para VI

Plenarinha
Portfólio

Fichas avaliativas
Ações para
semana da

educação para a
vida

Reformulação do
planejamento de

aula

Inicio das ações para a VI
plenarinha

Organização da estrutura do
Portfólio e forma de entrega nas

reuniões semestrais.
Entrega e esclarecimentos sobre

as fichas avaliativas
Planejamento semanal da

educação para a vida e recursos
utilizados.

Professoras,
Monitoras e

alunos.

Registro das
principais

dificuldades
apresentadas e

avaliação individual
do modelo de

planejamento de
aula alterado.

JUNHO

Organizar a
culminância da  vI
Plenarinha etapa

local;
Montar

planejamento de
estratégias para

2º semestre;
Analizar relatório

individual do
aluno;

Preparar reunião
de pais;

Montagem de murais, exposição
de brinquedos, apresentações
teatrais, plantio de sementes;

Sugestão de atividades, temas e
conteúdos;

Fechamento de R-DIA e
assinaturas;

Professoras,
Monitoras e

alunos.

Será entregue a
comunidade escolar
na culminância da
plenarinha ficha de

avaliação do evento;

Observação: De acordo com as reuniões de coordenação para planejamento será anexado as próximas ações no período do 2º semestre.
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17.ANEXOS
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ANEXO-1
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

Uma construção coletiva CEPI FLAMBOYANT

“A escola que tivemos em (2017)”  “A escola que queremos em (2018)”

Senhor (a) pai, mãe ou responsável, este é o questionário para a atualização do projeto político
pedagógico de nossa escola e sua participação é de extrema importância.

Marque sua opinião nos questionamentos abaixo

01 - Período de adaptação das crianças no inicio do ano letivo de 2017 e 2018, marque
sua opinião:

Muito importante (    )
importante (    )
sem necessidade (    )

Sugestão para 2019:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________

02 – Organização da recepção dos pais e das crianças na hora da entrada em 2017
marque sua opinião:

(  ) ótima                  (  ) regular                  (  ) ruim

Sugestão para 2018:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________

03 – Atendimento da direção em 2017:

(  ) ótimo                  (  ) regular                  (  ) ruim

Sugestão para 2018:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________

04 – Atendimento da coordenação em 2017:

(  ) ótimo                  (  ) regular                  (  ) ruim

Sugestão para 2018:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________

05 - Atendimento da secretaria em 2017:

(  ) ótimo                 (  ) regular                  (  ) ruim

Sugestão para 2018:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________

07 – Atendimento da equipe de sala (professora e monitoras) em 2017:

(  ) ótimo                  (  ) regular                  (  ) ruim

Sugestão para 2018:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________

08 – Projetos pedagógicos realizados juntos com a comunidade escolar na escola
(festas, palestras, exposições, etc.) em 2017:

(  ) ótimo                  (  ) regular                  (  ) ruim

Sugestão para 2018:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________

09 – Informações enviadas pela agenda escolar em 2017 foram:

(  ) satisfatórias                  (  ) regular (  ) ruim

Sugestão para 2018:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________
10 – Aprendizado e desenvolvimento do seu filho (a) em 2017:

(  ) satisfatórias                  (  ) regular                  (  ) ruim

Sugestão para 2018:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________
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11 – Materiais utilizados para avaliação do aluno (portfólio, atividades e relatório
individual do aluno) em 2017:

(  ) satisfatórias                  (  ) regular                  (  ) ruim
Sugestão para 2018:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________

12 – Informações sobre alimentação fornecida pela escola informada pelo cardápio em
2017:

(  ) satisfatórias                  (  ) regular                  (  ) ruim

Sugestão para 2018:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________

13 – Passeios realizados pela escola (teatro, circo, parques, etc.) em 2017:

(  ) satisfatórias                  (  ) regular                  (  ) ruim

Sugestão para 2018:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________

14 – Higiene da criança e organização do material individual do aluno em 2017:

(  ) satisfatórias                  (  ) regular                  (  ) ruim

Sugestão para 2018:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________
Mais sugestões:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________Obs.: os alunos que iniciaram este ano na creche
podem responder somente as sugestões para 2018. Desde já agradecemos!
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ANEXO-2

Dia da Semana Planejamento Professor 30h

Situações de Aprendizagens

Linguagens
corporal

Conteúdos:

Expectativa de aprendizagem:

Estratégias:

Processos Mentais: Quando houver
(  ) Correspondência             (  ) Comparação        (   ) Classificação          (  ) Sequenciação
(  )Seriação                           (   )Inclusão               (  ) Conservação.
Atividade:____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________

Rodinha: (  )Roda de História    (  )  Roda de conversa (  )Exploração dos cartazes da sala
(  ) Avisos              (  ) Assembleias (decisão/estimular  para algo) (  )Produção de regras
(  )Chamadinha     (  ) Introduzir conceitos      (  ) Valores .

Rotina de alimentação:
1 – Sala de atividades                                    (  ) Café da manhã
2- Integrado entre salas                                 (  ) Colação
3- Pátio                                                           (  )  Almoço
4- Piquenique em área externa

Hora da história: Quando houver
Tema:_____________________________________________________________________ (  ) Histórias com
livros                         (  ) História com leitura de imagens     (   ) Teatrinho
( ) Histórias com fantoches/dedoches          (   )Livros digitais          Outros:
_________________________________________________________________________

Cineminha Escolar:Quando houver
Tema: __________________________________________________________________________
Filme: __________________________________________________________________________
Objetivo: ______________________________________________________________________

Hora do descanso:
(  ) Música de ninar        (  ) História de ninar (  )Oferecer Brinquedos afetivos

Avaliação das crianças:

(  )Participação          (  )Observação    (  )Frequência   (  )Interesse

(  )Progressão     (  )Organização   (  )Colaboração        OUTROS:_______________

Avaliação do planejamento:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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ANEXO-3

Dia da
Semana

Planejamento Professor 40h

Situações de Aprendizagens

Linguagens

Conteúdos:

Expectativa de aprendizagem:

Estratégias:

Processos Mentais:
(  ) Correspondência             (  ) Comparação        (   ) Classificação          (  )Sequenciação
(  )Seriação                           (   )Inclusão               (  ) Conservação.
Atividade:________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Rodinha: (  )Roda de História    (  )  Roda de conversa (  )Exploração dos cartazes da sala
(  ) Avisos              (  ) Assembleias (decisão/estimular  para algo) (  )Produção de regras  (  )Chamadinha
(  ) Introduzir conceitos      (  ) Valores .

Rotina de alimentação:
1 – Sala de atividades                                    (  ) Café da manhã
2- Integrado entre salas                                 (  ) Colação
3- Pátio                                                           (  ) Almoço
4- Piquenique em área externa                      (  ) Lanche
5 –Outro:_______________________ (  )Jantar

Hora da história: Quando houver
Tema:________________________________________________________________________________
(  ) Histórias com livros (  ) História com leitura de imagens              (   ) Teatrinho
(  ) Histórias com fantoches/dedoches          (   )Livros digitais          Outros: ________________________

Cineminha Escolar:Quando houver
Tema: _______________________________________________________________________________
Filme: ________________________________________________________________________________
Objetivo:
______________________________________________________________________

Hora do descanso:
(  ) Música de ninar        (  ) História de ninar            (  )Oferecer Brinquedos afetivos
(  )Atividade alternativa para crianças que vão  acordando:_______________________________
(    )Atividade alternativa para crianças que não dormem: _______________________________________

Brincadeiras ao ar livre:
(  ) Recreação no pátio                  (  ) Parque                         (  ) Horta                         (  ) Brinquedoteca
(Cantinhos)
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(  ) Passeio pela escola                  (  )Área externa da sala          (  )Cozinha
Outro:__________________________

Atividades de expressão:
Artística: (  ) Modelar      (  ) Desenhar     (   )Pintar      (   )Colar     (  )Recortar      (   )Rasgar
Corporal: (  ) Correr    (  ) Pular     (  ) Subir     (  ) Dançar     (  )Outros: __________________
Musical: (  )  Clássicos  Infantis     (  )Cantigas de Roda   (  )Cantigas Populares    (  )Percepção de sons

Avaliação das crianças:

(  )Participação          (  )Observação    (  )Frequência (  )Interesse  (  )Progressão
(  )Organização   (  )Colaboração        OUTROS:_______________

Avaliação do planejamento:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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ANEXO-4

*Cardápio Sujeito a Alterações. Para crianças com restrição a corantes artificiais é substituído o leite com
bebida láctea sabor morango por leite com café e a gelatina por fruta

‘

CARDÁPIO ESCOLAR SEMANAL
Todos Mês/Ano:

MAÇ/2018
Período: 05-09

REFEIÇÃO 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira
Café da Manhã

07h30
Biscoito Nata e

Leite com
Bebida Láctea

Sabor Morango

Sequilhos com
suco de Melão

Broa de Milho e
Leite Caramelizado

Mingau de Milho Tapioca e Leite
e Café

Colação
09h00

Melancia Suco de manga Suco de mamão e
laranja

Banana Suco de goiaba

Almoço
11h00

Arroz Branco
Feijão Carioca
Carne Moida

Purê de
Abóbora

Salada: Alface,
Couve e Milho

Arroz Branco
Feijão Preto

Frango Grelhado
no Açúcar

Farofa de Banana
da Terra

Salada Crua
Alface e Tomate

Arroz Branco
Feijão Carioca

Fígado ao Molho
de Tomate

Purê de Batata
Salada Crua: folha

e cenoura

Arroz Branco
Feijão Carioca

Carne ao molho
Seleta de legumes

Vinagrete

Arroz com
Brócolis

Feijão Preto
Carne assada
Mandioca na

manteiga
Salada Crua:

Beterraba com
cheiro verde

Lanche da Tarde
14h30

Vitamina d
banana

Suco de Caju e
Biscoito de Leite

Laranja Vitamina de frutas
e Farinha Láctea

Melancia

Jantar
16h30

Baião de Três Canja de Frango
com Legumes

Sopa de Feijão com
Macarrão

Sopinha de Frango
com Legumes

Macarrão à
Bolonhesa
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ANEXO-5

‘

CARDÁPIO ESCOLAR SEMANAL
BERÇÁRIO

Mês/Ano:
FEV/2018

Período: 19-23

REFEIÇÃO 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira
Café da Manhã

07h30
Formula

infantil Aveia
Formula

infantil arroz
Fórmula infantil de

Milho
Fórmula infantil
de farinha láctea

Fórmula infantil
de Arroz e

cereais
Colação
09h00

Suco de melancia Suco de manga Suco de laranja
com mamão

Banana amassada Suco de Goiaba

Almoço
11h00

Arroz Branco
Papa

Feijão com caldo
Verduras cozidas

Sopa de
verduras com

frango

Arroz Branco Papa
Feijão com caldo

Carne moída
Purê de  batata

Arroz Branco papa
Feijão com caldo

Purê de abobora
Ovo Cozido

Sopas de
legumes com

carne

Lanche da Tarde
14h30

Formula
infantil Arroz

com aveia

Formula
infantil

Multicereais

Fórmula infantil de
Aveia

Fórmula infantil
de farinha láctea

Fórmula infantil
de Aveia

Jantar
16h30

Sopa de legumes Sopa de abobora Sopa de caldo de
feijão e batata

Creme de abobora Canja de Frango

*Cardápio Sujeito a Alterações. Para crianças com restrição a corantes artificiais é substituído o leite com
bebida láctea sabor morango por leite com café e a gelatina por fruta.
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ANEXO-6

CARDÁPIO ESCOLAR SEMANAL
INTOLERANTE Á LACTOSE

Mês/Ano:
MAÇ/2018

Período: 05-09

REFEIÇÃO 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira
Café da Manhã

08h00
Biscoito Nata e

Leite com Bebida
Láctea Sabor

Morango / lactose

Sequilhos com
suco de Melão

Broa de Milho e
Leite

Caramelizado
s/lactose

Mingau de Milho s/
lactose

Tapioca e Leite e
Café s/ lactose

Colação
09h30

Melancia Suco de manga Suco de mamão e
laranja

Banana Suco de goiaba

Almoço
11h 00

Arroz Branco
Feijão Carioca
Carne Moida

Purê de Abóbora
Salada: Alface,
Couve e Milho

Arroz Branco
Feijão Preto

Frango
Grelhado no

Açúcar
Farofa de
Banana da

Terra
Salada Crua

Alface e
Tomate

Arroz Branco
Feijão Carioca

Fígado ao Molho
de Tomate

Purê de Batata
Salada Crua: folha

e cenoura

Arroz Branco
Feijão Carioca

Carne ao molho
Seleta de legumes

Vinagrete

Arroz com Brócolis
Feijão Preto
Carne assada
Mandioca na

manteiga
Salada Crua:

Beterraba com
cheiro verde

Lanche da Tarde
14h30

Vitamina d banana
s/ lactose

Suco de Caju e
Biscoito de

Leite

Laranja Vitamina de frutas e
Farinha Láctea s/

lactose

Melancia

Jantar
16h00

Baião de Três Canja de
Frango com

Legumes

Sopa de Feijão
com Macarrão

Sopinha de Frango
com Legumes

Macarrão à
Bolonhesa
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MARIA DALIANE RABELO CARVALHO COSTA
Diretora

CEPI FLAMBOYANT


