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1. APRESENTAÇÃO 

O presente artigo tem como tema a elaboração do Projeto Político 

Pedagógico do CEPI Sagui, situada na Quadra 02 Setor Veredas Brazlândia. O 

estudo objetivou construir o Projeto Político Pedagógico (PPP) do CEPI de forma 

democrática e participativa e, iniciou-se com a comissão organizadora que 

favoreceu planejamento das ações para que o processo acontecesse 

democraticamente, foram feitas rodas de conversa e estudos com todos os 

segmentos da Proposta Pedagógica de formar um grupo de trabalho para 

conduzir a construção do projeto; mobilizar a comunidade a participar; conduzir o 

processo democraticamente e envolver professores, alunos e funcionários. 

 Com o objetivo de atribuir elementos necessários para construção coletiva 

do Projeto político Pedagógico, foram utilizados instrumentos fundamentais como 

entrevista, relatos, observações entre outros.  

A proposta pedagógica do CEPI Sagui sustenta-se na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, e na visão de uma formação 

que tem por objetivo o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para o 

exercício da cidadania. O CEPI Sagui é uma instituição pública que oferece à 

comunidade local a modalidade de Educação Infantil para crianças de quatro 

meses a quatro anos de idade. É um espaço voltado para o desenvolvimento e a 

aprendizagem, que se compromete com os aspectos múltiplos e interdependentes 

do desenvolvimento cognitivo, afetivo e sócio emocional, tendo como referência 

as diferenças individuais e as possibilidades sociais e educacionais de suas 

crianças. 

Nossa proposta tem como pressuposto a compreensão de que a sala de 

aula não está restrita a quatro paredes, mas ao mundo, que vem se 

transformando, por meio das linguagens midiáticas e da tecnologia da informação, 

em uma grande sala de aula. 

Diante disso, os princípios que sustentam o conceito de aprendizagem 

são coerentes com os princípios para ensinar nesse contexto. 

A instituição objetiva propiciar um ambiente rico em estímulos e em 

integração. Para isso, tem como meta sanar dificuldades básicas, desenvolver a 

funcionalidade escolar e promover a participação social da criança. Assim, o 
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movimento de conquista de espaço será favorecido e a criança assimilará essa 

dimensão, obtendo as noções iniciais do outro e do mundo no qual está inserido.  

Este projeto é fruto da interação entre os objetivos e prioridades 

estabelecidas pela coletividade, onde estabelece, através da reflexão, as ações 

necessárias à construção de uma nova realidade. É, antes de tudo, um trabalho 

que exige comprometimento de todos os envolvidos: professores, equipe técnica 

pedagógica, alunos, pais e a comunidade como um todo, com o intuito de garantir 

o bom desempenho da comunidade escolar e principalmente da função de 

“educar” do referido Estabelecimento de Ensino. 

Educar não significa somente “transmitir” conhecimentos acumulados 

socialmente, e sim viver valores apresentados pela comunidade, bem como inserir 

outros valores necessários para que o ser humano possa viver e conviver bem, 

consigo e com os demais seres. 

Dessa forma, buscou-se reunir todos os segmentos da comunidade 

escolar para eleger as prioridades no trabalho pedagógico que visem a formação 

integral do aluno, garantindo que suas individualidades sejam respeitadas e que 

haja o desenvolvimento do senso coletivo. 

O CEPI Sagui  tem como finalidade a formação integral do educando, a 

sustentabilidade humana na busca de uma educação de qualidade, procurando 

destacar a função principal da instituição que é CUIDAR e EDUCAR, INTERAGIR 

E BRINCAR, e assim fortalecer o ideal de uma escola justa, comprometida, 

democrática, inclusiva, fraterna, solidária às crianças, estimulando seus aspectos: 

cognitivo, emocional, social. 

 

 

2. HISTORICIDADE 

 

O ÉDEN – Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano – foi criado em 

1980 como a Casa Geriátrica de Brasília, situada, inicialmente no Setor de 

Mansões do Lago, ML 10, Brasília/DF, assistindo a idosos, em regime de internato 

e semi-internato e assim funcionou durante 10 (dez) anos, no período de 1980 a 

1990. 
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 A partir de 1990 até 1995, o Éden funcionou atendendo as crianças da faixa 

etária de 4 a 6 anos, em período integral e parcial, em sua sede, localizada na QN 

03 – Área Especial 1 e 2 – Riacho Fundo/DF.  

 Em 19 de março de 1995, conforme a Ata da Diretoria nº. 34, o Éden 

ampliou o atendimento para crianças de 02 a 06 anos, passando a denominar-se 

Creche do Riacho, cuja construção das instalações foi mantida totalmente com 

recursos próprios dos fundadores da obra.  

No ano de 2000 o ÉDEN – INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO, Mantenedor do IEHN – Instituto de Educação Haidée Neves, entidade 

sem fins lucrativos, particular, com sede à QN 03 – Área Especial 01 e 02 – Riacho 

Fundo I – Brasília/DF, criado em 02/09/1980, que tem como finalidade estatutária 

prestar serviços nas áreas de educação e assistência social, reconhecida de 

Utilidade Pública Federal e Distrital, é registrado no Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS/MPAS) e no CAS/DF.    

A Associação é uma sociedade sem fins lucrativos de caráter assistencial, 

nesse sentido, tem como mantida o CEPI SAGUI, com atendimento ás crianças 

de famílias em situação de risco social, nutricional e baixa renda, dando a elas 

oportunidade de educação e cuidados especializados.    

A entidade através do Convênio com a Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal propõe assegurar o respeito à condição peculiar da criança 

como pessoa em seu desenvolvimento, sendo este cognitivo, linguístico, social, 

emocional, estético, sensorial, físico e moral além de promover a estimulação 

psicossocial e por meio de atividades periódicas busca aprimorar e fortalecer os 

vínculos relacionais e comunitários junto às famílias. 

O trabalho pedagógico no CEPI SAGUI é construído através de vivencias 

por todos os envolvidos no processo educativo da Creche, organizando e criando 

ambientes bem como situações ao qual irá contribuir decisivamente para que os 

bebês e as crianças um pouco maiores necessitem, exercitando sua inteligência, 

seus afetos e sentimentos, constituindo conhecimentos e valores, vivendo e 

convivendo ativa e construtivamente. 

Tudo isto deve acontecer num contexto em que cuidados e educação se 

realizem de modo prazeroso, lúdico, onde as brincadeiras espontâneas, o uso de 
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materiais, os jogos, as danças e cantos, as corridas e roupas, as múltiplas formas 

de comunicação, expressão, criação e movimento, o exercício de tarefas 

rotineiras do cotidiano e as experiências dirigidas que exigem o conhecimento dos 

limites e alcances das ações das crianças e dos adultos estejam contemplados. 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE  

 

A CEPI Sagui atende um total de 150 crianças de 0 a 3 anos de idade em 

período integral, funciona ininterruptamente das 7:30h às 17:30h, de segunda à 

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

no período de férias.  Prioriza-se um atendimento às crianças de família de baixa 

renda cujas mães ou responsáveis necessitam estar liberados para desenvolver 

outras atividades e complementarem a renda familiar, e também àquelas que 

convivem em áreas de vulnerabilidade. Sua clientela é oriunda em sua grande 

maioria do bairro Setor Veredas, mas também atende suas proximidades como 

Ouro Verde, Chapadinha e Padre Lúcio. A maioria dos pais trabalham em 

comércios, empresas e no campo e são de baixo e médio poder econômico, 

possuem formação bastante diversificada. 

O CEPI situa-se em um espaço do GDF, encontra-se em um loteamento 

que ainda apresenta algumas dificuldades tanto sócio- econômicas quanto de 

infraestrutura. Com base nos conhecimentos da comunidade local, por meio de 

conversas e relatos de vivência dos próprios funcionários e questionários feitos 

com os pais dos alunos, o CEPI Sagui está inserida numa comunidade carente, 

com escolaridade diversificada, onde a maioria das mães trabalham em profissões 

diferenciadas muitas delas sustentam os seus lares. 

      

Imagem 1e 2 –  Musicalização  
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Dentro desse quadro, estar no CEPI, para uns, torna-se a única forma de 

escapar desse ambiente e, para outros, uma atividade de rotina, desvinculada das 

finalidades que levam direção, coordenação e docentes à tarefa diária de 

oferecer-lhes as melhores condições possíveis de educação e inserção no 

ambiente social. As pessoas que trabalham no CEPI são contratadas pelo 

convênio ÉDEN – Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano. CNPJ 

N°26.444.950/0001-07, Situada à QN 03 área especial 1 e 2 Riacho Fundo -DF. 

De acordo com a Contratação dos Profissionais das Leis do Trabalho CLT, 

Decreto Lei n°5.452 de 01 de maio de 1943.  

Com o objetivo de conhecer o perfil socioeconômico-cultural da 

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

necessidades foram entrevistados através de questionário, todas as famílias, as 

quais têm filhos que estudam no Centro de Educação da Primeira Infância Sagui. 

No âmbito socioeconômico e cultural foram perguntados sobre sua escolaridade 

grau de importância da educação dos filhos e avaliação do ensino oferecido pela 

creche. 

Os dados referentes à pesquisa após a tabulação chegou-se aos 

seguintes dados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em referência ao nível de escolaridade, 42% possuem Ensino Médio 

completo; 12% Superior completo; 12% Fundamental incompleto; 12% Médio 

incompleto; 9% Superior incompleto; 3% entre e Fundamental completo. Percebe-

se com o gráfico acima, que a população em sua maioria, atingiu o Ensino Médio 

completo, o que possibilita maiores chances de emprego do que aqueles que 

alcançaram apenas o Ensino Fundamental. 
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Médio incompleto

Superior incompleto



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A grande maioria dos pais da comunidade de nosso CEPI, 94% entre eles, 

mantém apenas 1 filho matriculado na creche. Outros 2% estão entre dois e três 

filhos. O que não significa que esses pais possuem apenas um filho, e sim, que 

não conseguiram a contemplação de outra vaga para outro filho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi interrogado aos responsáveis quanto à sua participação na reunião de 

pais/responsáveis, para atribuir valor à educação oferecida aos seus filhos, com 

isso, 81% responderam que participam das reuniões quando convocados; outros 

11% alegaram que as reuniões ocorrem na hora do trabalho; 5% assumiram que 

não comparecem e outros 3% não responderam essa questão.  
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Questionados quanto à avaliação do ensino que o CEPI Sagui oferece, 

80% classificou o ensino como ótimo; 19% classificou como bom e apenas 1% 

como regular, sendo que uma mãe não justificou sua resposta, porém, ao analisar 

o seu questionário notou-se que a criança não muito frequente.  

É através desses dados que observamos e buscamos conhecer mais 

sobre a comunidade local, dentro de alguns aspectos e assim possamos fazer um 

trabalho de qualidade capaz de atingir metas ao qual a escola propõe juntamente 

com os demais segmentos de educação. 

 

4. FUNÇÃO SOCIAL 

 

A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, 

emocionais e cognitivas. Tem desejo de estar próxima às pessoas e é capaz de 

interagir e aprender com elas de forma que possam compreender e influenciar seu 

ambiente. Para melhor um desenvolvimento, as crianças precisam aprender com 

os outros, por meio dos vínculos que estabelecem gradualmente, percebendo-se 

e percebendo os outros como diferentes, permitindo que possam acionar seus 

próprios recursos, o que representa uma condição essencial para o 

desenvolvimento da sua autonomia. 

A aprendizagem é um processo fundamental na vida do homem. É através 

dela que se desenvolvem os comportamentos que irão possibilitar a sobrevivência 

e a adequação ao meio em que ele está inserido. Daí, a importância do CEPI 

Sagui, instituição de educação infantil ser um espaço de inserção das crianças 

80% 

19%

1%

Avaliação do Ensino

Ótimo

Bom

Regular
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nas relações éticas e morais, tendo como missão promover a interação em suas 

práticas de educação e de cuidados entre os aspectos físicos, emocionais, 

afetivos, cognitivos, linguístico e social das crianças, estimulando seu 

desenvolvimento e respeitando a individualidade e a diferença entre elas.   

 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Para orientar as unidades de Educação Infantil a planejar seu cotidiano, 

as Diretrizes apontam um conjunto de princípios defendidos pelos diversos 

segmentos ouvidos no processo de sua elaboração e que devem orientar o 

trabalho nas instituições de Educação Infantil. Dada sua importância na 

consolidação de práticas pedagógicas que atendam aos objetivos gerais da área, 

eles serão aqui apresentados em detalhes. São eles: 

 Princípios éticos – valorização da autonomia, da responsabilidade, 

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

e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 

 Princípios políticos – garantia dos direitos de cidadania, do 

exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. 

 Princípios estéticos – valorização da sensibilidade, da criatividade, 

da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e 

culturais. A criança é um ser social que nasce com capacidades 

afetivas, emocionais e cognitivas. Tem desejo de estar próxima às 

pessoas e é capaz de interagir e aprender com elas de forma que 

possam compreender e influenciar seu ambiente. Para se 

desenvolver, portanto, as crianças precisam aprender com os 

outros, por meio dos vínculos que estabelecem gradualmente, 

percebendo-se e percebendo os outros como diferentes, 

permitindo que possam acionar seus próprios recursos, o que 

representa uma condição essencial para o desenvolvimento da 

sua autonomia. 

  A aprendizagem é um processo fundamental na vida do homem. É através 

dela que se desenvolvem os comportamentos que irão possibilitar a sobrevivência 

e a adequação ao meio em que ele está inserido. Daí, a importância da CEPI 



13 
 

Sagui, instituição de educação infantil ser um espaço de inserção das crianças 

nas relações éticas e morais. Garantindo o desenvolvimento de sua integralidade 

plena. 

 

6. OBJETIVOS  

Tem por objetivo principal impulsionar o desenvolvimento integral da 

criança ao garantir a cada uma delas o acesso a construção de conhecimentos 

e aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito a proteção, à 

saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à 

interação com seus pares etários, com crianças de diferentes faixas etárias e 

com os adultos. 

 

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA EDUCAÇÃO: 

 

 Promover a socialização da criança pelo enriquecimento de sua experiência, 

estimulando sua curiosidade, respeitando seus interesses e suas necessidades; 

 Estimular a formação de atitudes e hábitos saudáveis; 

 Possibilitar à adaptação a comunidade escolar e ao mundo que a cerca; 

 Oportunizar o desenvolvimento das potencialidades das crianças, atrás da 

exploração de sua sensibilidade artística, despertando a criatividades como 

elemento a auto expressão; 

 Proporcionar o desenvolvimento do senso crítico, agindo e interagindo no seu 

meio; 

 Proporcionar a criança condições favoráveis para a aquisição de habilidades e 

construção de conhecimentos, oportunizando atividades que favoreçam o seu 

desenvolvimento físico, mental e emocional. 

 

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

Considerando a Lei de Diretrizes e Bases – 9394/96 – e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o CEPI se propõe a realizar um trabalho baseado nas 
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diferenças individuais e na consideração das peculiaridades das crianças na faixa 

etária da Educação Infantil.  

Tem-se como meta básica a implementação de um ensino de qualidade 

que favoreça o desenvolvimento infantil, que considere os conhecimentos e 

valores culturais que as crianças já possuem e que amplie os seus 

conhecimentos, de modo a tornar possível a construção da autonomia, 

cooperação, criatividade, capacidade crítica e a formação do conceito positivo. 

Utilizar-se-á diversas linguagens, materiais diversificados, partindo-se de 

situações concretas. Por meio de um trabalho sério e comprometido, será 

proporcionado à criança o desenvolvimento de sua auto expressão e percepção 

do mundo, do qual é indivíduo.  

Atividades como experimentar, jogar, manusear e brincar são ricas e 

profundas. Sendo assim, as técnicas funcionarão como recursos e estímulos; 

situações e fatos podem ser aproveitados como impulso à busca e descoberta de 

novas soluções. O importante é perceber que uma história, um brinquedo, um 

desenho, um livro, um jogo, uma cor ou mesmo um objeto de arte, podem levar 

indivíduos de qualquer idade a vivências importantes para a sua vida. 

Nesta visão, a função do educador será oferecer condições para que esta meta 

se concretize. Seu papel principal deverá ser o de relacionar o que a criança já 

sabe com o que aprende fora do centro, bem como com o que irá aprender na 

CEPI. O que a criança traz será a base onde se construirá o novo. Desta forma, o 

educador será o mediador entre o saber que a criança traz e o conhecimento mais 

ampliado. 

A criança se torna menos dependente da sua percepção e da situação que a 

afeta de imediato, passando a dirigir seu comportamento também por meio 

do significado dessa situação: “a criança vê um objeto, mas age de maneira 

diferente em relação àquilo que vê. Assim, é alcançada uma condição em que 

a criança começa a agir independentemente daquilo que vê” (VYGOTSKY, 

1998, p. 127). 

A importância de um trabalho desenvolvido por um educador mediador, 

oferecendo possibilidades de aprendizagem através da importância da ludicidade. 

Vygotsky (2003), afirma que a ludicidade, está presente em forma de jogos e 

brincadeiras em todas as culturas, sendo, portanto, uma característica natural que 
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acompanha o seu desenvolvimento e permanece nas suas mais variadas formas 

de atividades. 

A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da criança; 

pelo contrário, é a primeira manifestação da emancipação da criança em 

relação às restrições situacionais. O primeiro paradoxo contido no brinquedo 

é que a criança opera com um significado alienado numa situação real. O 

segundo é que, no brinquedo, a criança segue o caminho do menor esforço – 

ela faz o que mais gosta de fazer, porque o brinquedo está unido ao prazer – 

e ao mesmo tempo, aprende a seguir os caminhos mais difíceis, subordinando-

se a regras e, por conseguinte renunciando ao que ela quer, uma vez que a 

sujeição a regras e a renúncia a ação impulsiva constitui o caminho para o 

prazer do brinquedo. (VYGOTSKY, 1998, p. 130) 

Na Creche, a brincadeira é educação por excelência. Brincar fornece à 

criança a possibilidade de construir uma identidade autônoma, cooperativa e 

criativa. No ato de brincar ocorrem trocas. As crianças convivem com suas 

diferenças. Dá-se, assim, o desenvolvimento da imaginação e da linguagem, da 

compreensão e apropriação de conhecimentos e sentimentos, do exercício da 

iniciativa e da decisão. 

A Educação infantil é um espaço privilegiado no desenvolvimento da 

criança. Considera - se que ela deve ocupar lugar de destaque na educação. 

Pois ao brincar a criança constrói conhecimentos, aprende a se comunicar e a 

se expressar é importante no processo de ensino aprendizagem, pois a 

atividade com jogos, brinquedos e brincadeiras favorece a criança uma 

aprendizagem mais significativa. 

No espaço da educação infantil as crianças aprendem através de 

atividades dirigidas e mediadas pelo educador como também livremente com 

todo o estimulo a manifestação de suas potencialidades e necessidades 

lúdicas. Os brinquedos, os jogos e as brincadeiras são recursos que podem 

estimular o desenvolvimento infantil proporcionando meios facilitadores para 

uma aprendizagem mais atraente. 

A brincadeira é insubstituível, desde a primeira infância, pois a mesma faz 

com que construa a sua realidade. Independente de cultura, raça ou classe 

social toda criança brinca, os seus atos estão ligados à brincadeira. Seus 
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conhecimentos provêm de imitações de alguém ou de algo conhecido, de uma 

experiência vivida na família ou em outros ambientes, do relato de um adulto, 

de cenas assistidas na televisão, no cinema ou narradas em livros. 

7.1 APRENDIZAGEM 

O brinquedo proporciona a criança à movimentação para criação do 

mundo imaginário, é a partir do brinquedo que a criança aprende a agir. É através 

dele que a criança pode representar o mundo imaginário que ela criou. Essa 

questão pode variar de acordo com a idade, a criança inclui nesse processo 

imaginativo elementos da realidade. Para Negrini (1997) através dos jogos as 

crianças constroem conhecimento. O lúdico não ocorre de acordo com o objetivo 

de quem propõe, mas de acordo com quem manipula e vivencia. 

Diante da diversidade de conceitos que pesquisamos no tocante ao 

lúdico, entendemos que no bojo do seu significado engloba a brincadeira, o jogo, 

o envolvimento do sujeito, ação e participação no contexto pedagógico para 

auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. A fantasia, o faz-de-conta, o 

advinha “o que é?” Facilitam o imaginário e consequentemente a aprendizagem. 

 

7.2 AVALIAÇÃO 

O jogo ganha espaço como ferramenta ideal para a aprendizagem, na 

medida em que propõe estímulo ao interesse do aluno, desenvolve níveis 

diferentes de sua experiência pessoal e social, ajuda-o a construir suas novas 

descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade e simboliza um 

instrumento pedagógico que leva ao professor a condição de condutor, estimular 

e avaliar na aprendizagem. 

Afirma Kishimoto (2009, p.26) “É a ação que a criança desempenha ao 

concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica”. Brincar 

espontaneamente pode ser registrado como ações lúdicas a partir de: 

observação, registro pelo professor, análise de tratamento e através do 

mapeamento do indivíduo em sua trajetória lúdica durante sua vivência dentro de 

uma brincadeira ou de um jogo, buscando dessa forma entender e compreender 
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melhor suas ações, ou seja, é a ludicidade em ação. Segundo Froebel (2001, p. 

47): 

A diferença entre os jogos e as brincadeiras é que na brincadeira não 

existe um vencedor, ela acontece e se desenvolve de acordo com a motivação e 

interesse das crianças. 

Segundo Friedman (1992), as brincadeiras são mais livres, estão 

relacionadas ao comportamento espontâneo que resulta em uma atividade; não 

têm um final pré-determinado. 

A autora enfatiza que a brincadeira caracteriza-se pela transmissão 

expressiva de geração a geração e também pode ser aprendida nos grupos 

infantis, em escolas, ruas, etc. As regras podem variar em cada cultura, ou em 

cada grupo; as mudanças podem ocorrer, mas o conteúdo da brincadeira continua 

sendo o mesmo. 

O papel educativo proposto será o de estimular a capacidade de 

descobrir, produzir e criar, e não apenas de repetir. Respeita-se, portanto o tempo 

de aquisição das habilidades necessárias ao desenvolvimento da criança de 

acordo com seu talento e potencial. 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

Será trabalhado o desenvolvimento integral da criança, isto é: 

 Desenvolvimento Físico; 

 Desenvolvimento Cognitivo; 

 Desenvolvimento emocional e social; 

 Desenvolvimento psicomotor. 

As atividades propostas terão como objetivo o desenvolvimento integral 

da criança, enriquecendo suas experiências e também propiciando o convívio com 

outras crianças e adultos. 

As atividades darão a oportunidade de: 

 Brincar; 

 Ver e observar; 



18 
 

 Trabalhar em grupo; 

 Respeitar os direitos e opiniões de seus companheiros e de outras pessoas 

da comunidade; 

 Expressar-se livre e criativamente, através da linguagem, pintura, desenho, 

música, etc. 

 Reconhecer e resolver seus próprios problemas; 

 Partilhar suas experiências; 

 Encontrar meios de satisfazer sua curiosidade; 

 Pensar por si mesma; 

 Desenvolver a capoeira como instrumento de resgate cultural; 

 Conviver com o manuseio de terra e plantas; 

 Trabalhar e conviver com artes cênicas; 

Será ofertado atendimento de caráter educativo em jornada de tempo 

integral (10h/d), ou seja, atendimento ininterrupto nos períodos matutino e 

vespertino, 05 refeições balanceadas com controle nutricional.  

A Organização Curricular da Educação Básica segue as determinações 

da Lei Federal n. 9394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica e as normas emanadas pelo Conselho Municipal de Educação, de modo 

a: ter presente que os conteúdos curriculares não serão fins em si mesmos, mas 

meios básicos para constituir competências cognitivas ou sociais, priorizando-as 

sobre as informações; ter presente que as linguagens serão indispensáveis para 

a constituição de conhecimentos e competências; adotar metodologias de ensino 

diversificadas, que estimulem a reconstrução do conhecimento e mobilizem o 

raciocínio, a experimentação, a solução de problemas e outras competências 

cognitivas superiores; reconhecer que as situações de aprendizagem provocam 

também sentimentos e requerem trabalhar a afetividade da criança. 

7h30 / 07h45 Abertura do portão e acolhida.  
07h45 / 08h15 café da manhã.  
08h15 / 08h30 Pátio/ Solário 
08h30 / 09h Roda de conversa, Chamada, /regras de convivência/ data / tempo / 
quantos somos / chamadinha /conversa informal com as crianças, conto de 
história, música com movimento. 
Atividade direcionada 
09h15 / 11h15 Atividade pedagógica 
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09h55 / 10h10 Colação 
11h20 / 12h00 Higienização / Almoço / Escovação dos dentes 
12h00 / 13h50 Hora do sono / Descanso 
13h50 / 14h00 Despertar as crianças 
14h00 / 14h 30 Recreação 
14h30 / 14h40 Lanche 
14h40 / 15h30 Banho 
 15h30/ 16h10 Atividades Lúdicas diversificada (Fora de sala 
psicomotricidade/coordenação motora grossa/ utilização de brinquedos 
pedagógicos) 
16h15 / 17h10 Higienização / Jantar / Higienização 
17h30 Saída 

 

8.1 SALA MULTIUSO  

A sala denominada Laboratório de Informática, foi direciona à sala 

multiuso, devido a sala de brinquedoteca ter sido adaptada ao Maternal I B, com 

isso utilizamos a sala multiuso para atividades como leitura, vídeo e 

brinquedoteca. Cada sala de aula possui um pequeno acervo de livros literários 

de acordo com a quantidade de alunos. Alguns exemplares são acomodados na 

sala multiuso, para serem acessados. 

8.2 COORDENAÇÃO 

Em regime de 40h as professoras terão o momento dedicado à 

coordenação diariamente, com duração de uma hora por dia entre 16h até 17h. 

8.3 A ARTICULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COM A FAMÍLIA E A COMUNIDADE 

A participação dos pais e pessoas significativas na vida da criança é 

fundamental para a obtenção de resultados positivos na vida adulta. São eles que 

melhor conhecem as necessidades da criança no seu dia-a-dia, criam 

expectativas em relação ao futuro da criança e facilitam a aquisição de 

autodeterminação. Os pais e a comunidade são parceiros valiosos para o 

planejamento e implementação do trabalho escolar. 

Assim sendo, a Creche intermediará a aproximação das famílias e 

comunidade de forma sistemática e ativa no processo educacional. O 

estabelecimento de parcerias pedagógicas, a prestação de contas à sociedade e 

o desenvolvimento de ações destinam-se à realização de atividades culturais, 
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artísticas, pedagógicas, esportivas de forma conjunta, buscando integração entre 

a creche, a família e a sociedade. Através destas relações, espera-se que os pais 

tenham uma participação ativa na vida da escola. 

Esta articulação se dará por meio de reuniões, encontros, dias letivos 

temáticos e comunicação ativa via agenda, favorecendo a troca de experiências 

e incentivando o trabalho em equipe. Propicia, portanto, a conscientização dos 

pais e de toda a equipe escolar de que o trabalho de cada um é importante na 

vida da escola e de que é necessário que todos o desenvolvam do melhor modo 

e com muito amor a sua tarefa. Desta forma, será construída uma escola que 

atenda seu objetivo de dar um ensino de qualidade, contribuindo assim para uma 

vida de cidadania plena. 

8.4 INSTRUÇÕES LEGAIS    

A proposta pedagógica para Creche Sagui tem seu basilar teórico na Lei 

9394/96, artigo 89, Parecer CEB/CNE 22/98, Parecer: 1132/97 e Resolução: 

443/01.A proposta pedagógica está em consonância com o Regimento Escolar, o 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil e demais legislações 

vigentes. As ações e metas devem estar definidas através de um novo rumo, com 

objetivos baseados nos diagnósticos da realidade estudada. 

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

uma (01) Coordenadora Pedagógica, uma (01) Nutricionista, bacharel em Nutrição 

e habilitada pelo Conselho Regional de Nutrição da 1º região (CRN1), uma (01) 

cozinheira, (02) auxiliares de cozinha, (02) auxiliares de Serviços Gerais, (01) 

Porteiro.  

O CEPI Sagui possui um espaço físico com 09 salas de aula. Cada sala 

atende de 8 a 21 alunos, tendo 01 professora e 02 monitoras nos Berçários I, II e 

maternais I e no maternal II 1 professora e 1 monitora. Uma sala de Coordenação, 

01 Secretaria 01 Direção, 01 sala de materiais pedagógicos, 01 sala de televisão, 

vídeo e informática, 01 sala com lactário e uma sala de depósito alimentício, 01 

parque infantil com areia, 01 lavanderia, 01 cozinha, 01 refeitório infantil, 02 

banheiros uso infantis, 02 banheiros infantis PNE e 04 banheiros para 

funcionários. 

As crianças serão enturmadas de acordo com a idade: 
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TURMA FAIXA ETÁRIA 
N° DE 

CRIANÇAS 

N° DE 

TURMAS 

N° DE 

PROFESSOR 

P/TURMA 

N° DE 

MONITOR 

P/TURMA 

BERÇARIO I 

4 meses ou a completar até 

31 de março do ano da 

matrícula.  

8 1 1 2 

BERÇARIO 

II 

1 ano completo ou a 

completar até 31 de março 

do ano da matrícula. 

16 2 1 4 

MATERNAL 

I 

2 anos completos ou a 

completar até 31 de março 

do ano da matricula. 

63 3 1 6 

MATERNAL 

II 

3 anos completos ou a 

completar até 31 de março 

do ano da matrícula. 

 

63 

 

 

3 1 3 

 TOTAL 150 9 9 15 

 

 

8.5 DIMENSÃO FINANCEIRA 

Os recursos administrados pelo Instituto ÉDEN, são oriundos 100% de 

convênios firmados entre a entidade e a SEEDF/DF. Os recursos adquiridos pela 

escola são alimentação, uniformes, itens de cama mesa e banho, higiene pessoal, 

recursos humanos, aquisição de material didático e pedagógico, compras de 

material de escritório, utensílios de cozinha e outros materiais para utilização na 

escola, a equipe escolar define o que é prioridade para que o bem seja adquirido. 

 

8.6 REGIME DE FUNCIONAMENTO 

A Creche Sagui oferece aulas anuais, desenvolvidas em no mínimo 

duzentos dias letivos, sendo distribuídas da seguinte forma:  

 Nove professores com carga horária de quarenta horas semanais; 

 Nove monitores com carga horária de quarenta e quatro horas 

semanais; 
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 Uma coordenadora pedagógica com carga horária de quarenta e 

quatro horas semanais; 

 Uma diretora pedagógica com carga horária de quarenta e quatro 

horas semanais; 

 Dois profissionais da limpeza com carga horária de quarenta e 

quatro horas semanais; 

 Uma cozinheira com carga horária de quarenta e quatro horas 

semanais; 

 Duas auxiliares de cozinha com carga horária de quarenta e quatro 

horas semanais; 

 Uma nutricionista com carga horária de vinte horas semanais;  

 Um porteiro com carga horária de quarenta e quatro horas 

semanais.  

 

8.7 ORGANIZAÇÕES FÍSICAS 

O espaço físico e os recursos materiais são elementos essenciais para o 

processo educativo, pois, são poderosos auxiliares na aprendizagem. 

Os materiais constituem um instrumento importante para o 

desenvolvimento da tarefa educativa, uma vez que são um meio que auxilia a 

ação das crianças. São eles: 

a) Bloco Administrativo 

Descrição Quantidade 

Diretoria 01 

Secretaria 01 

Recepção 01 

Hall 01 

Sala coordenação pedagógica 01 

Almoxarifado 02 
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Corredor de circulação 01 

Instalações sanitárias p/ funcionários 02 

 

b) Área de Recursos Humanos 

Descrição Quantidade 

Salas para o desenvolvimento das atividades 09 

Solários 08 

Brinquedoteca (multiuso) 01 

Pátio coberto / refeitório 01 

Anfiteatro 01 

Área livre gramada 01 

Sala rack servidor 01 

Sala Cia de telefone 01 

Sala Cia elétrica 01 

Estacionamento 01 

Instalações sanitárias p/ educandos 04 

Instalações sanitárias adequadas p/ PNE 02 

 

c) Bloco de Serviços 

Descrição Quantidade 

Cozinha 01 

Copa 01 

Lactário 01 
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Depósito de alimentos não perecíveis 01 

Depósito de alimentos perecíveis 01 

Depósito p/ material de limpeza 01 

Lavanderia 01 

Passadora 01 

Rouparia 01 

Área de serviços externa 01 

Instalações sanitárias / vestiários p/ os funcionários 02 

 

8.8 A CONCEPÇÃO DE CRIANÇA, DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E DE 

APRENDIZAGEM 

A CEPI Sagui oferecerá serviço de Educação Infantil atendendo crianças 

na faixa etária de quatro meses à quatro anos. Terá como finalidade promover o 

desenvolvimento integral e o processo de aprendizagem da criança, de modo a 

ampliar suas perspectivas educacionais, sociais e culturais, bem como a melhoria 

da qualidade de vida pessoal, familiar e coletiva. A educação infantil proposta pela 

CEPI Sagui será orientada pelo Referencial Curricular para a Educação Infantil. 

As ações pedagógicas desenvolvidas na Educação Infantil deverão ser 

propostas de acordo com os objetivos e se desenvolver sob a responsabilidade 

dos profissionais que atuam diretamente com as crianças, respeitando seus 

estilos pedagógicos e a diversidade cultural. 

Para desenvolver as diversas ações que a CEPI se propõe ela contará 

com o quadro de pessoal composto por: Professoras, Coordenadora, Monitoras e 

Auxiliares. 

8.9 A EDUCAÇÃO CONTINUADA DOS SEUS PROFISSIONAIS 

Os cursos de aperfeiçoamento terão como objetivo: 
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a) - melhoria da qualidade do ensino; 

b) - melhoria da formação, desempenho profissional e realização pessoal; 

c) - maior integração com os colegas. 

Os profissionais da CEPI participarão de todos os projetos de capacitação 

desenvolvidos pela Secretaria da Educação, ou pela própria instituição escolar. 

8.10 RELAÇÃO EDUCADOR INFANTIL/CRIANÇA 

Entre as crianças e as pessoas que cuidam, interagem e brincam com 

elas se estabelece uma forte relação afetiva. Essas pessoas não apenas cuidam 

das crianças, mas também possibilitam o contato destas com o mundo, 

organizando-o e interpretando-o para elas.  

A relação do educador infantil com a criança será de afeição, aceitação e 

confiança. O educador conhecerá aspectos de seu desenvolvimento cognitivo, 

afetivo, motor e psicológico, bem como suas necessidades individuais. Desta 

maneira, será fundamental que o educador saiba que objetivos pretende alcançar, 

que esteja atento ao uso dos métodos e das técnicas, entendendo que estes são 

caminhos a serem trilhados e ferramentas a serem conquistadas e utilizadas em 

benefício da criança, proporcionando-lhe a apropriação dos conhecimentos 

necessários para a sua cidadania e não instrumentos de repressão e cerceamento 

da liberdade de criar. 

 É fundamental que o educador tenha consciência da importância social, 

cultural e política do seu trabalho e esteja comprometido com o ato educativo. 

 

 

8.11 A CRIANÇA E A SOCIALIZAÇÃO 

A socialização estará presente em todas as atividades das crianças: nos 

jogos, nas brincadeiras, nas tarefas de arrumação, nas demonstrações de 

carinho, etc. Essas formas de relacionamento entre as crianças e entre elas e os 
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adultos, vão se modificando na medida em que as crianças têm novas 

experiências e vão se desenvolvendo.  

No entanto procura-se entender a criança como um ser sócio histórica, no 

qual a aprendizagem ocorre pelas interações entre a criança e seu ambiente 

social. Dentro desta perspectiva sócia interacionista, Vygotsky é o principal teórico 

que enfatiza a criança como um sujeito social e que faz parte de uma cultura 

(OLIVEIRA, 2002). 

Será valorizado tudo o que as crianças fazem e da maneira como fazem, 

incentivando-as a utilizarem formas variadas e criativas na sua comunicação, 

linguagem oral e escrita, estimulando e motivando as crianças para que se 

expressem livremente. 

 Ouvindo e falando com elas; 

 Cantando; 

 Brincando; 

 Criando histórias; 

 Contando casos; 

 Modelando; 

 Pintando e desenhando; 

 Construindo; 

 Imitando, interpretando, fazendo teatro. 

 Acolhida no pátio com música e oração de bom dia; 

Para estimular o desenvolvimento do raciocínio da criança é preciso que 

se crie um ambiente favorável à exploração espontânea das coisas que a cercam: 

objetos, natureza, animais, entre outras.  

Para que isto aconteça, serão criadas situações que possibilitem 

observação, manipulação, descrição e comparação dos objetos e materiais que 

estão à disposição da criança no ambiente, tais como: caixas, bolinhas, sementes, 

pedaços de giz, folhas e materiais recicláveis. Estes materiais serão utilizados 

para desenvolver uma infinidade de jogos e brincadeiras. 
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Serão proporcionadas atividades relacionadas com os objetivos, com a 

natureza e com o tempo. Tais atividades serão desenvolvidas através de projetos 

coletivos e atividades dentro de cada turma.  

As atividades desenvolvidas pelas crianças são diversificadas, 

abrangendo movimentos físicos, exercícios mentais e de cognição, entre outras. 

O educando conquista o espaço conhece e explora os objetos, utilizando seu 

corpo e descobrindo ações que podem realizar. 

Atividades que contribuirão para o movimento: 

 Brincadeiras com o corpo; 

 Circuitos de psicomotricidade; 

 Brincadeiras com corda ou cipó; 

 Brincadeiras com jornal; 

 Atividades de dança; 

 Teatros; 

 Horta coletiva; 

 Psicomotricidade. 

 

9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação deverá ser um meio e não uma finalidade, constituindo-se 

num dos pontos vitais da prática pedagógica do educador. Na perspectiva da 

construção do conhecimento, ligada aos interesses e à realidade da criança, com 

uma interação afetiva entre educador-educando-conhecimento, a avaliação será 

dinâmica, reflexiva, diagnóstica e problematizada. 

A ação avaliativa na educação infantil deverá ser essencialmente 

contrária a uma concepção de julgamento de resultados. O que possibilitará isso 

é a confiança nas possibilidades próprias das crianças, negando a determinação 

a priori de comportamentos esperados, e por introduzir a perspectiva da avaliação 

como fundamento da ação educativa a partir da valorização das crianças em suas 

manifestações.  
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9.1 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

  Avaliação como acompanhamento no processo de desenvolvimento. 

  Observação da criança fundamentada no conhecimento de suas etapas 

de desenvolvimento. 

  Oportunidade de novos desafios com base na reflexão teórica. 

  Diálogo frequente e sistemático entre os adultos que lidam com as 

crianças e os pais ou responsáveis. 

 

9.2 REGISTRO DE AVALIAÇÃO 

Registro das manifestações das crianças e de aspectos significativos de 

seu desenvolvimento, os quais serão construídos pelo educador ao longo do 

processo, através de: 

  Fichas individuais 

  Comunicação; 

  Acompanhamento da creche junto aos responsáveis; 

 Acompanhamento e comunicação com nutricionista; 

 Autocuidado. 

9.3 CONSELHO DE CLASSE E COORDENAÇÕES COLETIVAS 

O conselho de Classe e as coordenações coletivas objetivará encontrar 

eventuais pontos de dificuldades, tanto da criança, quanto da própria instituição 

de ensino na figura de seus educadores e da organização escolar. Isso possibilita 

a tomada de decisão para um novo fazer pedagógico, favorecendo mudanças e 

estratégias mais adequadas ao processo avaliativo e à aprendizagem de cada 

turma e/ou criança. Sendo assim, ele será um espaço democrático de construção 

de alternativas. 

9.4 REUNIÕES DE PAIS 

São organizadas semestralmente, uma no meio do ano e a outra ocorre 

no final do ano, com um fechamento geral. A reunião pedagógica acontece no 
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pátio logo após os pais seguem para a sala, para que os possam ter acesso ao 

Relatório Descritivo Individual do Aluno – RDIA. 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

O Currículo será desenvolvido tendo por base o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil. Sendo uma síntese da orientação teórico-

metodológica da proposta, não deverá se limitar à ação do educador, mas, antes, 

terá de ser instrumentalizado para que se obtenha aperfeiçoamento contínuo e 

competência pedagógica cada vez maior. Ele estabelece pontos de chegada e 

aponta caminhos a serem percorridos. A partir da prática cotidiana dos 

educadores, o currículo deve ser confrontado, revisto, complementado e avaliado 

constantemente num processo de construção permanente. 

Necessita-se que o clima da creche seja de cooperação, desde as 

atividades desenvolvidas na sala de aula até a administração da instituição. Isso 

pressupõe uma forma de organização que crie canais de participação para os 

diferentes agentes envolvidos com o trabalho pedagógico, inclusive as próprias 

crianças e espaços que possibilitem um trabalho mais coletivo. 

Desta forma, o trabalho pedagógico viabilizará ações autônomas e 

solidárias relacionadas a conhecimentos e valores indispensáveis à vida cidadã. 

Portanto, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil busca o 

respeito às diferenças individuais, respeitando o ritmo do educando, 

desenvolvendo o senso crítico e promovendo a promoção social. 

O educador deve conhecer as crianças, seus interesses, suas 

necessidades, criando com elas laços afetivos, fundamentais para o seu 

desenvolvimento e para a realização do trabalho. A promoção de estratégias e 

possibilidades para que a criança aprenda a valorizar a cooperação e o trabalho 

conjunto e adquira uma imagem positiva de si mesma é primordial para a sua 

interação social. 

Sua grade curricular visa a estimular nas crianças da Educação Infantil: 

 CUIDADO CONSIGO E COM O OUTRO; 

 LINGUAGEM CORPORAL; 
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 LINGUAGEM ORAL E ESCRITA; 

 LINGUAGEM MATEMÁTICA; 

 LINGUAGEM ARTÍSTICA; 

 INTERAÇÕES COM A NATUREZA E COM A SOCIEDADE; 

 LINGUAGEM DIGITAL. 

Proposta inicial para organização curricular: Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil por meio das interações sociais, ocorrem 

ampliações e/ou comprometimento da capacidade do indivíduo de desenvolver 

suas habilidades, cognitivas, afetivas e sociais. Por isso, o complexo processo de 

desenvolvimento da identidade humana está relacionado com a socialização do 

indivíduo. As instituições e a sociedade precisam criar ambientes físicos e sociais 

para favorecer o desenvolvimento de relações saudáveis capazes de replicar 

ações educacionais. Portanto o projeto CEPI Sagui se centrará nos eixos de 

formação social, pessoal, intelectual e sensório-motor. Objetivos específicos: 

Devem ser desenvolvidos num ambiente propício para o desenvolvimento de 

habilidades e capacidades envolvendo as áreas: física, afetiva, cognitiva, ética, 

estética de relação interpessoal e inserção pessoal, respeitando as diferentes 

faixas etárias das crianças.  

Crianças de zero a três anos 

a) Conteúdos: Comunicação e expressão de seus desejos, desagrados, 

necessidades, preferências e vontades em brincadeiras e nas atividades 

cotidianas. Reconhecimento progressivo do próprio corpo e das diferentes 

sensações e ritmos que produz; Iniciativa para pedir ajuda nas situações em que 

isso se fizer necessário. Realização de pequenas ações cotidianas ao seu alcance 

para que adquira maior independência. Interesse pelas brincadeiras e pela 

exploração de diferentes brinquedos; Participação em brincadeiras de “esconder 

e achar” e em brincadeiras de imitação; Escolha de brinquedos, objetos e espaços 

para brincar. Participação e interesse em situações que envolvam a relação com 

o outro. Respeito às regras simples de convívio social; Higiene das mãos com 

ajuda; Expressão e manifestação de desconforto relativo à presença de urina e 

fezes nas fraldas. Interesse em desprender-se das fraldas e utilizar o vaso 
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sanitário; Interesse em experimentar novos alimentos e comer sem ajuda. 

Identificação de situações de risco no seu ambiente mais próximo. 

b) Orientações didáticas: 

Movimento 

 Faz-de-conta; 

 Imitação; 

 Jogos e brincadeiras; 

 Percepção e conhecimento corporal (sensório-motor); 

 Dança; 

 Mímica. 

Equilíbrio e coordenação 

 Saltar, correr, pular, rodar, 

 Jogar bola, rolar, rodar bambolê, etc.; 

 Subir e descer obstáculos; 

 Pular corda; 

 Lateralidade; 

 Espacialidade; 

Percepção auditiva 

 Imitação de sons vocais e corporais; 

 Onomatopeia - ouvir, identificar e classificar sons (naturais e instrumentais); 

 Músicas de diversos gêneros; 

Artes Visuais (a vivência do fazer artístico) 

 Desenho livre; 

 Pintura; 

 Colagem; 

 Sucata; 

 Recorte; 

 Confecção de mascaras; 

 Modelagem. 
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Linguagem: Oral e Escrita 

 Roda de conversas; 

 Escuta de textos de diferentes gêneros literários; 

 Reprodução oral de jogos verbais (contos, poemas, parlendas, trava-

línguas, etc.); 

 Uso da leitura e escrita livre; 

 Manuseios de materiais impressos; 

 Dramatização (História muda e História escrita). 

 

Interações com a Natureza e com a Sociedade. 

 Participação em atividades multifacetadas: histórias, brincadeiras, jogos, 

canções e danças referentes às tradições Culturais; 

 Manipulação e exploração tátil e sensorial de diferentes tipos de objetos: 

observação de contato do: meio ambiente, animais, plantas, conhecimento 

do corporal e suas funções. 

 Organização dos grupos 

 Modo de ser, viver e trabalhar (eu, família, amigos, escola, bairro, comercio, 

transito, etc. 

Linguagem Matemática 

 Contagem oral de noções de quantidade de: tempo, espaço em jogos, 

brincadeiras, músicas, idade, etc.; 

 Manipulação e exploração de diversos objetos e brinquedos para uso da 

contagem e associação como: empilhar, rolar, transvasar, encaixar, 

perfurar, etc. 

Crianças de quatro a cinco anos 

a) Conteúdos 

 Expressão, manifestação e controle progressivo de suas necessidades, 

desejos e sentimentos em situações cotidianas. 
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 Iniciativa para resolver pequenos problemas do cotidiano, pedindo ajuda se 

necessário. 

 Identificação progressiva de algumas singularidades próprias e das 

pessoas com as quais convive em seu cotidiano em situação de interação. 

 Participação em situação de brincadeiras nas quais as crianças escolham 

os parceiros, os objetos, os temas, o espaço e as personagens. 

 Participação de meninos e meninas igualmente em brincadeiras de futebol, 

casinha, pular corda etc. 

 Valorização do diálogo como uma forma de lidar com os conflitos. 

 Participação na realização de pequenas tarefas do cotidiano que envolvam 

ações de cooperação, solidariedade e ajuda na relação com os outros. 

 Respeito às características pessoais relacionada ao gênero, etnia, peso, 

estatura etc. 

 Valorização da limpeza e aparência pessoal. 

 Respeito e valorização da cultura de seu grupo de origem e de outros 

grupos. 

 Conhecimento, respeito e utilização de algumas regras elementares de 

convívio social. 

 Participação em situações que envolvam a combinação de algumas regras 

de convivência em grupo e aqueles referentes ao uso dos materiais e do 

espaço, quando isso for pertinente. 

 Valorização dos cuidados com os materiais de uso individual e coletivo. 

 Procedimentos relacionados à alimentação e à higiene das mãos, cuidado 

e limpeza pessoal das várias partes do corpo. Utilização adequada dos 

sanitários. 

 Identificação de situações de risco no seu ambiente mais próximo. 

 Procedimentos básicos de prevenção a acidentes e autocuidado. 

b) Orientações didáticas: 

Música 

 Imitação de sons vocais e corporais; 

 Ouvir, identificar e classificar sons (naturais e instrumentais). 
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Apreciação musical 

 Escuta e vivência musical de diferentes gêneros musicais e movimentos 

corporais. 

 Reconhecimento de elementos musicais básicos: frases, partes e forma. 

Artes Visuais (a vivência do fazer artístico) 

 Desenho livre; 

 Desenho artístico; 

 Pintura; 

 Colagem; 

 Sucata; 

 Recorte; 

 Utilização de ponto, linha, forma, cor, volume, espaço e textura; 

Apreciações em Artes Visuais 

 Observação e leitura de imagens diversas; 

 Identificação de figuras e personagens; 

 Dramatização; 

 Exposição. 

Linguagem: Oral e auditiva 

 Roda de conversas; 

 Escuta de textos de diferentes gêneros literários; 

 Reprodução oral de jogos verbais (contos, poemas, parlendas, trava-

línguas, etc.); 

 Uso da leitura e escrita livre; 

 Reconto de histórias conhecidas; 

 Manuseios de materiais impressos. 

Prática de leitura 

 Escuta de textos de diferentes gêneros; 

 Leitura pela professora; 
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 Desenho livre. 

Prática da escrita 

 Nome; 

 Alfabeto - maiúsculo e minúsculo; 

 Vogais e consoantes (trabalhar dentro de um contexto específico); 

 Caça-palavras; 

 Interpretação de textos oral. 

Meio ambiente 

 Paisagem natural e artificial. 

Objetos e processos de transformação 

 O passado e o presente; 

 Meios de transporte; 

 Meios de comunicação; 

 Objetos e aparelhos domésticos; 

 Objetos do cotidiano; 

Preservação e conservação do meio ambiente. 

Os seres vivos 

 Ser humano; 

 Animais; 

 Plantas; 

 Ecossistema; 

 Cuidado com o corpo; 

 Prevenção de acidentes. 

Fenômenos naturais 

 Seca, chuva, tempestade; 

 Dia e noite; 

 Estações do ano; 
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 Números; 

 Contagem 

Grandezas e medidas 

 Grande/pequeno; 

 Comprido/curto; 

 Longe/perto; 

 Muito/pouco; 

 Quente/frio; 

 Alto/baixo; 

 Grosso/fino; 

 Dias da semana; 

 Meses do ano; 

Espaço e forma 

 Formas geométricas; 

 Objetos e formas; 

 Orientação espacial 

 

10.1 PORQUE SE TRABALHAR PEDAGOGIA DE PROJETOS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

A Pedagogia de Projetos é uma metodologia de trabalho 

educacional que tem por objetivo organizar a constituição dos conhecimentos em 

torno de metas previamente definidas, de forma coletiva, entre alunos e 

professores. 

Ao trabalhar com a Pedagogia de Projetos, explorando os eixos do 

Currículo em Movimento da Educação Infantil da SEDF: Linguagem Corporal, 

Linguagem Oral e Escrita, Linguagem Matemática, Linguagem Artística, 

Interações com a Natureza e a Sociedade, Cuidado consigo e com o outro e 

Linguagem Digital, a escola tem como objetivo formar cidadãos autônomos e 

participativos na sociedade. Para conseguir formar este cidadão, é preciso 
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desenvolver nos alunos a autonomia, a qual deve ser despertada desde a 

Educação Infantil.  

Significa acabar com o monopólio do professor tradicional que 

decide e define ele mesmo o conteúdo e as tarefas a serem desenvolvidas, 

valorizando o que os alunos já sabem ou respeitando o que desejam aprender 

naquele momento. 

Na Pedagogia de Projetos, a atividade do sujeito aprendiz é 

determinante na elaboração de seu saber operatório e esse sujeito, que nunca 

está sozinho ou isolado, age em constante interação com os meios ao seu redor. 

Segundo Paulo Freire “o trabalho do professor é o trabalho do professor com os 

alunos e não do professor consigo mesmo”. O papel do educador, em suas 

intervenções, é o de estimular, observar e mediar, criando situações de 

aprendizagens. É fundamental que este saiba produzir perguntas pertinentes que 

façam os alunos pensarem a respeito do conhecimento. 

O mais importante no trabalho com projetos não é a origem do tema, 

mas o tratamento dispensado a ele, pois é preciso saber estimular o trabalho a 

fim de que se torne interesse para o grupo e não somente para alguns, só assim, 

o estudo envolverá a todos de maneira ativa e participativa nas diferentes etapas. 

É importante perceber a criança como um ser em desenvolvimento, com vontade 

e decisões próprias, cujos conhecimentos, habilidades e atitudes são adquiridos 

em função de suas experiências, em contato com o meio, e através de uma 

participação ativa na resolução de problemas e dificuldades. Por isso, ao 

desenvolver um projeto de trabalho, os educadores devem estar cientes que 

algumas etapas devem ser seguidas: 

A primeira delas é a intenção, na qual o professor deve organizar e 

estabelecer seus objetivos pensando nas necessidades das crianças, para 

posteriormente se instrumentalizar e problematizar o assunto, direcionando a 

curiosidade das crianças para a montagem do projeto. 

Em seguida, a preparação e o planejamento; nesta segunda etapa, 

planeja-se o desenvolvimento com as atividades principais, as estratégias, a 

coleta do material de pesquisa, a definição do tempo de duração do projeto, e 
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como será o fechamento do estudo do mesmo. Ainda nesta fase, o professor deve, 

elaborar com as crianças a diagnose do projeto que consiste em registrar os 

conhecimentos prévios sobre o tema (o que já sabemos), as dúvidas, 

questionamentos e curiosidades a respeito do tema (o que queremos saber) e 

onde pesquisar sobre o tema, objetivando encontrar respostas aos 

questionamentos anteriores (como descobrir). Essas atividades prestam-se a 

valorizar o esforço infantil, contribuindo para a formação do autoconceito positivo. 

Execução ou desenvolvimento; é nesta etapa que ocorre a 

realização das atividades planejadas, sempre com a participação ativa das 

crianças, pois eles são sujeitos da produção do saber e, afinal, ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua elaboração. É 

interessante realizar, periodicamente, relatórios parciais orais ou escritos a fim de 

acompanhar o desenvolvimento do tema. 

E enfim, a apreciação final, na qual é necessário avaliar os 

trabalhos que foram programados e desenvolvidos, dando sempre oportunidade 

à criança de verbalizar seus sentimentos sobre o desenrolar do projeto, desse 

modo, ao retomar o processo, a turma organiza, elabora saberes e 

conhecimentos, opina, avalia e tira conclusões coletivamente; o que promove 

crescimento tanto no âmbito cognitivo, quanto no social, afetivo e emocional. 

É possível a realização de dois ou três projetos concomitantes com 

bastante proveito, uma vez que podem abranger diversas áreas de conhecimento, 

o que oportuniza o desenvolvimento da autonomia para solucionar problemas com 

o espírito de iniciativa e de solidariedade. 

 

10.2 PROJETOS A SEREM TRABALHADOS AO LONGO DO ANO LETIVO E 

QUADRO SÍNTESE. (ANEXOS) 

Projetos: Adaptação; Alimentação Saudável; Projeto Horta; Leitor em Formação 

e Leitura e Releitura de Obras de Arte. O projeto Plenarinha, promovido pela 

Secretaria de Educação. 
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11. PLANO DE AÇÃO  

Plano de ação para implementação do projeto político-pedagógico 

11.1 Gestão Pedagógica 

Objetivo Metas Ações Avaliação Responsável Cronograma 

Promover uma 

educação de qualidade 

que vise à construção 

da identidade da 

comunidade escolar, 

oferecendo uma 

educação igualitária, 

democrática, 

libertadora, visando à 

construção do homem 

crítico, ativo, 

participante, capaz de 

construir e transformar 

sua própria história, no 

exercício consciente da 

sua cidadania. 

Como entidade 

educacional, nossa 

missão é criar 

possibilidades para que os 

educadores tenham 

condições de construir 

conhecimentos de 

maneira crítica, 

respeitando-os como 

sujeitos bio- pisco - sócio- 

histórico-culturais. 

Garantir o acesso e a 

permanência do aluno na 

escola, oferecendo uma 

educação de qualidade. 

Promover momentos de 
planejamento durante o 
ano para obter maior 
entrosamento e 
comprometimento com 
o ensino. 
Promover encontros 
com diversos 
professores que se 
disponibilizem a 
ministrar palestras para 
alunos e funcionários. 
Promover a integração 
da criança no ambiente 
escolar, de forma 
agradável e 
significativa. 

 

Realizar a auto 
avaliação de forma 
participativa, 
utilizando como 
instrumento, os 
Indicadores da 
Qualidade na 
Educação infantil, 
considerando os 
pontos de vista da 
direção, das 
professoras, das 
famílias e das 
entidades locais 
interessadas. 

 

 

 

 

Direção e 

Gestão 

Pedagógica 

 

 

 

Anualmente 
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11.2 GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

Apresentar aos pais o 

Conhecimento do 

Currículo. 

Conhecer a 

historicidade da 

Instituição. 

Promover 

encontros com a 

família. 

Participação dos pais. Direção Semestral 

Levar ao conhecimento 

dos Pais as 

Aprendizagens na 

Educação Infantil 

Garantir o 

desenvolvimento. 

Reunião e 

entrevistas com os 

Pais 

É feita por 

participação dos pais 

e relatório individual. 

Professores e 

Coordenadora 

Pedagógica 

Semestral 

Promover palestras, 

oficinas educacionais. 

 

Envolver os pais. Motivacionais e 

disciplinar 

Realizar debate e 

troca de experiências 

e momentos de 

aprendizagem. 

Direção e 

Coordenadora 

Pedagógica. 

Semestral e quando se 

fizer necessário. 
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11.3 GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

 

11.4 GESTÃO DE PESSOAS 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

Questões individuais 

das crianças, nas 

dificuldades de 

aprendizagens, 

conflitos internos 

envolvendo a família, 

incluindo a falta de afeto 

para a criança, a 

violência.  

Trabalhar 

aspecto 

psicossocial, 

emocional; 

comportamental, 

aprendizagem, e 

outros casos de 

acordo com a 

necessidade. 

Intervenção Atendimento 

individual; observação 

em sala e estudo de 

caso. 

Direção e 

coordenação 

pedagógica 

Atendimento aos 

alunos. 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

To            Tomar decisões 

visando um 

consenso para uma 

organização. 

Envolver toda a 

família e equipe. 

Reunião com a 

família e equipe. 

Realizar questionário 

e debate avaliativo. 

Direção e 

Coordenação 

Pedagógica 

Anual 
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11.5 GESTÃO FINANCEIRA 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

Administrar os 

recursos financeiros 

oriundos dos 

convênios firmados 

da SEEDF. 

Pagar todas as 

despesas das metas 

estabelecidas no 

termo aditivo 

Elaboração de prestação 

de contas de acordo com a 

legislação específica 

Quadrimestral mente para 

dar base na elaboração para 

exercício posterior 

Coordenador 

Administrativo 

Quadrimestre 

  

11.6 GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

Questões individuais 
das crianças, nas 
dificuldades de 
aprendizagens, 
conflitos internos 
envolvendo a família, 
incluindo a falta de afeto 
para a criança, a 
violência.  

Trabalhar aspecto 

psicossocial, emocional; 

comportamental, 

aprendizagem, e outros 

casos de acordo com a 

necessidade. 

Intervenção Atendimento 

individual; observação 

em sala e estudo de 

caso. 

Direção e 

coordenação 

pedagógica 

Atendimento 

aos alunos. 
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11.7 PLANO DE AÇÃO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

Desenvolver funções 

formadora, articuladora e 

transformadora do papel 

os educadores no 

ambiente escolar. 

 Criar ações que 

viabilizem a formação do 

grupo para qualificação 

continuada desses 

sujeitos. 

Consequentemente, 

conduzindo mudanças 

dentro da sala de aula e 

na dinâmica da escola, 

produzindo impacto 

bastante produtivo e 

atingindo as 

necessidades presentes. 

 

*Favorecer a construção 

de um ambiente 

democrático e 

participativo, onde se 

Dar atenção individual e 

coletiva a todos envolvidos 

no processo ensino - 

aprendizagem; Coordenar 

e subsidiar a elaboração 

dos diagnósticos da 

realidade escolar; Propiciar 

o trabalho em conjunto por 

área, por séries, para 

analisar, discutir, estudar e 

aperfeiçoar as questões 

pertinentes ao processo 

ensino- aprendizagem; 

Incentivar e prever 

condições para dar 

continuidade aos projetos. 

Auxiliar e incentivar no uso 

dos materiais pedagógico 

e colocar todo o acervo a 

disposição para o trabalho 

Reuniões para elaboração das atividades que 

nortearão a Semana Pedagógica; Encontros para a 

elaboração do plano de ação; 

Participação ativa na Semana Pedagógica 

Elaboração do planejamento quinzenal; 

Elaboração do planejamento anual; 

Elaboração do regimento escolar; 

Implementação da rotina pedagógica; 

Participação nas reuniões de pais e mestres; 

Orientação e acompanhamento sobre o 

preenchimento dos diários de classe e relatórios; 

Orientação aos professores em conjunto ou individual; 

Realização de palestra e oficinas com os pais dos 

alunos; 

Acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos 

através, de registros orientando os docentes para a 

criação de atividades diferenciadas e direcionadas aos 

que tiverem desempenho insuficiente; 

Implementação de Projetos a serem trabalhados na 

escola; 

Acompanhamento e avaliação dos projetos; 

A avaliação 

realizada é 

sustentada na 

necessidade de 

sistematizar todas 

as etapas do 

processo 

pedagógico, 

através de 

instrumentos, 

utilizados pela 

direção da escola 

para acompanhar, 

observar, intervir e 

avaliar o trabalho 

realizado. Para a 

realização da 

avaliação é feita 

primeiramente 

com o 

acompanhamento 

e supervisão 

efetiva do diretor 

Coordenadora 

Pedagógica. 

Durante todo o 

Ano 
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incentive a produção do 

conhecimento por parte 

da comunidade escolar, 

promovendo mudanças 

atitudinais, 

procedimentais e 

conceituais nos 

indivíduos. 

 

*Assumir atendimentos 

diários a pais, 

funcionários, 

professores, além da 

responsabilidade de 

incentivo a promoção do 

projeto pedagógico, 

necessidade de manter 

a própria formação, 

independente da 

instituição e de cursos 

específicos. 

 

*Promover significativas 

mudanças, trabalhar 

com formação e 

informação dos 

docentes. O espaço 

pedagógico dos 

professores; 

Auxiliar e orientar os 

professores nos processos 

de recuperação (Individual 

- Paralela -Contínua) e nas 

reposições de aula,  

Incentivar e prover condições para viabilização de 

projetos de leitura, envolvendo contos infantis; 

Realizar visitas nas salas de aula para acompanhar a 

dinâmica pedagógica e a interação professor-aluno, 

procurando ajudá-los nas dificuldades, caso 

necessitem; Realização de formação continuada em 

serviço com os profissionais da educação; equalização 

de palestra e oficinas com os pais dos alunos; 

Acompanhamento da execução da rotina pedagógica 

diária 

da escola. Há 

relatórios dos 

pontos positivos e 

negativos da ação 

do coordenador 

que é 

encaminhado no 

final do ano para a 

Secretaria da 

educação. As 

avaliações 

bimestrais das 

salas e das 

habilidades a 

serem trabalhadas 

com as crianças, 

dão maior 

visibilidade do 

andamento do 

trabalho do 

coordenador 

pedagógico. Em 

cada semestre é 

feito uma análise 

com os 

educadores para 

verificar este o 
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escolar é dinâmico e a 

reflexão é fundamental a 

superação de 

obstáculos, socialização 

de experiências e 

fortalecimento das 

relações interpessoais. 

 

trabalho do 

coordenador. 

Todo este 

processo decorre 

durante o ano 

letivo, por meio de 

um diálogo aberto 

com relatos que 

as famílias 

passam para o 

diretor, relatórios, 

atividades 

planejadas, 

reuniões com os 

educadores, 

mediante a 

observação da 

mudança no 

desenvolvimento 

de ensino e 

aprendizagem. 
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PROJETO ADAPTAÇÃO 

Justificativa: 

Os primeiros dias na escola geram expectativas medos e dúvidas nos alunos, 

pais e funcionários.  É importante desenvolver um trabalho que facilite a transição do 

ambiente familiar ao escolar, pensando e planejando atividades que garantam uma 

inserção gradativa, envolvendo todos em um ambiente afetivo e acolhedor. 

Objetivos: 

 Proporcionar um ambiente agradável e acolhedor, visando o bem-estar do educando; 

 Criar um ambiente acolhedor integrando o aluno a dinâmica do grupo; 

 Desenvolver atividades que permitam que as crianças e pais conheçam e interajam 

entre si, professores e funcionários. 

 Familiarizar a criança ao espaço escolar e sua rotina estruturante; 

 Oferecer aos pais sugestões, dicas e ideias que facilitem o momento de separação 

e conquista; 

 Propiciar um ambiente seguro para que a criança possa manifestar suas emoções e 

necessidades; 

 Estabelecer uma comunicação entre pais e membros da escola com a participação 

da criança; 

 Mostrar para as crianças a importância da escola em seu cotidiano.  

Desenvolvimento/Atividade 

 Dinâmicas de recepção; 

 Desenhos em oficio do ambiente escolar; 

 Recorte e colagem com gravuras do ambiente escolar; 

 Músicas; 

 Confecção de crachás; 

 Decoração para sala de aula; 

 Conversa informal sobre as férias; 

 Identificação das pessoas suas funções no ambiente escolar; 

 Conhecer o espaço físico e a rotina da escola; 

 Construção da própria imagem e da identidade; 

 Elaboração oral e coletiva de regras de convivência; 

 Construção dos cantinhos. 

Avaliação 

 Por meio do desenvolvimento das crianças e da equipe pedagógica. 
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PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Justificativa: 

É papel da escola, desempenhar a formação de valores, hábitos e estilos de vida, 

entre eles o da alimentação. A promoção de uma alimentação saudável no espaço escolar 

pressupõe a integração de pontos fundamentais como: 

 Ações de estímulo a adoção de hábitos alimentares saudáveis, pó meio de 

atividade educativas que informem e motivem escolhas individuais; 

 Apoio à adoção de práticas saudáveis por meio da oferta de uma 

alimentação nutricionalmente equilibrada no ambiente escolar. 

Neste contexto, implantar uma campanha educacional sobre o alimento saudável 

é um importante instrumento de conscientização.  

Assim, consciente de que o tema se insere ou, deve ser inserido, na prática 

pedagógica, observando a crescente curiosidade dos alunos a respeito dos alimentos e 

a valorização crescente em nosso país pela cultura “Fast-food”, é que se faz necessário 

esse projeto. 

 

Objetivo Geral:  

 Promover o consumo de alimentos saudáveis e a consciência de sua 

contribuição para a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e 

educativa.  

 

 

Objetivo Específico: 

 Conscientizar os alunos sobre a importância e os motivos pelos quais nos 

alimentos; 

 Estimular à alimentação a ingestão de frutas, legumes e verduras e outros; 

 Identificar cores, textura e os diferentes sabores dos alimentos; 

 Pesquisar e registrar sobre a alimentação da família; 

 Refletir sobre as suas ações diárias em relação a sua saúde, o que engloba 

cuidado e preservação com o meio ambiente e com a higiene; 

 Estimular a criatividade, a atenção e a imaginação; 

 Trabalhar a coordenação motora; 

 Proporcionar meios para que a criança possa conhecer todos os tipos de 

alimentos saudáveis; 

 Desenvolver o raciocínio lógico-matemático através do tema abordado; 
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 Socializar o aluno com o próximo; 

 Estimular a linguagem oral e escrita; 

 Estimular o aluno a cuidar e a preservar o meio ambiente; 

 Hábitos alimentar da cidade e do campo; 

 Identificar as diferentes tonalidades e cores dos alimentos; 

 Hábitos de higiene pessoal e com os alimentos; 

 

Desenvolvimento/Atividades 

 Trabalhar com recorte de frutas, verduras e legumes e pedir que os alunos 

construam um prato que represente uma alimentação saudável; 

 Identificação de frutas, verduras e legumes através do olfato e tato, 

utilizando a caixa surpresa; 

 Conversas sobre as preferências através da degustação; 

 Conversa com uma nutricionista; 

 Atividades com figuras; 

 Cozinha Experimental e elaboração de receitas; 

 Exposição de trabalhos; 

 Atividades Lúdicas; 

 Visitar a horta doméstica; 

 Analise do cardápio da escola e fazer um prato para degustação; 

 Eleger um alimento para confecção da horta; 

 Etiqueta Social: Comer de boca fechada, muito obrigada, por favor. 

 Fazer compras de frutas;  

 Fantoches; 

 Dominó das frutas e verduras; 

 Brincadeiras e desafios. 

 

               Culminância: 

Preparação e degustação de receitas saudáveis. 

Avaliação 

 Por meio do desenvolvimento das crianças e da equipe 

pedagógica. 
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PROJETO LEITOR EM FORMAÇÃO  

 

“Leia poema 

Leia Branca de Neves 

Leia a vida... 

Leia os olhos, os lábios e o desejo das pessoas, 

Leia as esperanças. 

Leia o que lhe der na telha 

Mais leia 

E as ideias virão” 

                                                 Francirene Grippo de Oliveira 

 

  As histórias nos encantam, ouvi-las é uma maneira agradável de viajarmos 

no universo literário, ampliando nossos conhecimentos e abrindo novos horizontes para 

vivências diárias. 

  O Projeto Leitor em Formação é desenvolvido durante todo o ano letivo, 

com as crianças de todas as idades, em variadas atividades. Além dos livros trazidos no 

início do ano, os alunos têm em sala uma mini-biblioteca, o “Centro de Leitura”, no qual 

podem se deliciar com vários livros de boa qualidade, todos os dias têm a “Hora do Conto” 

e às sextas-feiras levam para um livro para ser “curtido” com os pais. 

  Este projeto visa sobretudo estimular o hábito da leitura, a reconhecendo 

como fonte de prazer, entretenimento e informação. As atividades deste também aguçam 

a curiosidade, imaginação, criatividade e atenção, ampliam o vocabulário e geram 

situações prazerosas. 

  Neste encontro fascinante criança-literatura, propiciamos momentos para 

que elas entrem em contato com os diversos tipos de leitura e autores, levando-as a 

criarem ou recriarem livros, ampliando, transformando e enriquecendo sua própria 

experiência de vida. 
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  O ápice mágico desse trabalho é demonstrado na Festa da Família, onde 

são expostos os livros construídos durante o desenvolvimento desse projeto. 

Objetivos do Projeto Leitor em Formação: 

 

 Estimular a oralidade e a criatividade de cada criança; 

 Desenvolver o gosto pela leitura;  

 Identificar o sonho de cada criança;  

 Reconhecer os personagens da história;  

 Mostrar o mundo da Fantasia e do Faz de Conta;  

 Proporcionar momentos que estimulem o raciocínio;  

 Adquirir independência;  

 Enriquecer o vocabulário.  

 

      Metodologia: O projeto será desenvolvido com atividades de leituras de histórias, 

pesquisas, dramatizações, conversas formais e informais e com construção do seu 

próprio livro. 

 

Avaliação 

 

 Por meio do desenvolvimento das crianças e da equipe pedagógica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

LEITURA E RELEITURA DE OBRAS DE ARTE  

 

Justificativa 

O presente trabalho vem nos mostrar a importância que a releitura de obra de arte 

tem na vida da criança. E o papel do educador sendo o mediador neste processo. Quando 

a criança entra em contato com a arte a criança pode expressar seus sentimentos, medos 

e frustrações. A criança na educação infantil precisa ser estimulada e ter o contato com 

o mundo das obras de arte conhecendo e adquirindo uma sensibilidade e capacidade de 

lidar com formas, cores, imagens, gestos, fala e sons e outras expressões. Na releitura 

isso é possível, conhecer obras de arte em profundidade e, ao mesmo tempo, usar ao 

máximo a criatividade ao tentar recriá-las. Valorizando as produções infantis é valorizar o 

ser humano que aprende a interpretar e observar tudo ao seu redor. E esse contato com 

a obra se dá pela mediação de um educador. É importante que o educador apresente 

obras de arte de diferentes artistas e a técnica utilizada, a época em que viveu, detalhes 

de sua biografia, artistas que admirou, outros artistas de seu tempo. A arte transforma e 

possibilita novos caminhos na vida da criança. O principal objetivo é aproximar a arte do 

universo infantil.  

Objetivo Geral: 

 Aproximar a arte do universo infantil; 

 

Objetivos 

 Conhecer o mundo das obras de artes; 

 Conhecer diferentes artistas 

 Expressar seus sentimentos, medos e frustrações; 

 Descobrir suas habilidades; 

 Proporcionar à criança o contato com diferentes técnicas artísticas; 

 Expressar seus sentimentos, medos e frustrações; 

 Descobrir suas habilidades; 

 Conhecer o mundo das obras de artes; 
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A Educação Infantil deve proporcionar à criança o contato com diferentes 

técnicas artísticas tais como: pintura, colagem, desenho, modelagem, 

sucatas/construções com materiais diversos, pois assim estará dando o suporte 

necessário para que a criança possa produzir o seu fazer artístico. Neste contexto, a 

Escola precisa possibilitar o contato das crianças com vários tipos de materiais como: 

tintas, diferentes tipos de cola, papéis de diferentes cores e texturas e muitos outros 

materiais que possam ser manipulados e utilizados nas produções artísticas. Porém, nem 

sempre isto acontece nas escolas, pois há um consenso entre muitos professores que a 

arte ainda não é ensinada e aprendida de uma maneira suficiente pelas crianças. Os 

próprios PCNs mostram o problema: 

Recorte e colagem 

O que é leitura?  

Leitura: é decifrar, interpreta o sentido do que está escrito, desenhado ou expresso de 

alguma forma. 

Releitura é decifrar, interpreta uma expressão gráfica, tendo a como base para produzir 

um novo trabalho usando seus elementos como fonte de inspiração. 

Uma releitura não é uma cópia, ao contrário, é uma produção pessoal que considerou 

observações, vivencias, interpretações, análises e produziu um trabalho novo e distinto.  

Sugestões de Atividades:  

1. Para um primeiro contato com o artista, dispor as lâminas no chão e contar uma 
história, utilizando as imagens expostas. (Usar uma toalha para dispor as 
lâminas no chão, ressaltando a necessidade de cuidar do material)  

2. Falar sobre o artista, apontado um pouco de sua vida e como tarefa de casa, 
solicitar que tragam informações sobre o mesmo. Após a análise, o material 
poderá ser reunido e encadernado e assim fazer parte do Centro de Leitura. 

3. Com as informações trazidas, construir um texto coletivo para ser ilustrado e 
exposto em sala. Esta pode ser uma página de seu portfólio. 

4. Procure contextualizar seu trabalho aproveitando suportes atuais para compreender 
a obra do artista em questão. 

5. Para iniciar o trabalho de releitura, é preciso observar atentamente detalhas da obra 
do artista: 

 CORES: 
 

 Usando as lâminas faças um bingo, solicitando que sejam encontradas as cores 
pedidas. 

 
 Distribua papel camurça para um desenho livre com a cor que predomina lâmina que 

o aluno escolheu. 
 

 Utilize tintas gauche e rolinho para pintar papel branco com a cor que predomina na 
obra do artista. 
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PROJETO HORTA 
 

 
Justificativa 
 

 Um número crescente de educadores tem refletido e muitas vezes buscado 

cumprir o importante papel de desenvolver o comprometimento das crianças com 

o cuidado do ambiente escolar: cuidado do espaço externo e interno da sala ou 

da escola, cuidado das relações humanas que traduzem respeito e carinho 

consigo mesmo, com o outro e com o mundo. A reflexão sobre o ambiente que 

nos cerca e o repensar de responsabilidades e atitudes de cada um de nós, gera 

processos educativos ricos, contextualizados, significativos para cada um dos 

grupos envolvidos. Neste contexto, o cultivo de hortas escolares pode ser um 

valioso instrumento educativo. O contato com a terra no preparo dos canteiros e 

a descoberta de inúmeras formas de vida que ali existem e convivem, o encanto 

com as sementes que brotam como mágica, a prática diária do cuidado – regar, 

transplantar, tirar matinhos, espantar formigas é um exercício de paciência e 

perseverança até que a natureza nos brinde com a transformação de pequenas 

sementes em verduras e legumes viçosos e coloridos. Hortas escolares são 

instrumentos que, dependendo do encaminhamento dado pelo educador, podem 

abordar diferentes conteúdos curriculares de forma significativa e contextualizada 

e promover vivências que resgatam valores. 

O projeto se faz necessário para colocar em prática no dia a dia, por meio 

de pequenas ações, que acreditamos, darão início às grandes transformações 

que devem ser assumidas por todos neste século XXI. 

 

Objetivo Geral: 

Conscientizar as crianças e suas famílias sobre a importância da auto 

sustentabilidade por meio de um plantio caseiro conscientizando as crianças de que a 

vida depende do ambiente e o ambiente depende de cada cidadão deste planeta. 

 

Objetivos Específicos: 

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

processo de germinação; 

 Dar oportunidade aos alunos de aprender a cultivar plantas utilizadas como 

alimentos; 
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 Conscientizar da importância de estar saboreando um alimento saudável e 

nutritivo; 

 Degustação do alimento semeado, cultivado e colhido; 

 Criar, na escola, uma área verde produtiva pela qual, todos se sintam 

responsáveis; 

 Estimular os alunos a construírem seu próprio conhecimento no contexto 

interdisciplinar; 

 Contextualizar os conteúdos aos problemas da vida urbana; 

 Construir a noção de que o equilíbrio do ambiente é fundamental para a 

sustentação da vida em nosso planeta. 

 

Conteúdo(s)  

 Meio Ambiente; 

 Planta e suas partes; 

 Animais terrestres e aéreos; 

 Seres vivos e não vivos; 

 

Tempo estimado  

2° semestre 

 

Desenvolvimento  

Metodologia: 

 

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

processo de germinação; 

 Dar oportunidade aos alunos de aprender a cultivar plantas utilizadas como 

alimentos;  

 Conscientizar da importância de estar saboreando um alimento saudável e 

nutritivo; 

 Ensinar e estimular os hábitos de higiene pessoal e dos alimentos;  

 Demonstrar a importância dos cuidados com o corpo e com os alimentos e da 

higiene para a saúde;  

 Refletir sobre as suas ações diárias em relação a sua saúde, o que engloba 

cuidado e preservação com o meio ambiente e com a higiene 
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Avaliação  

Avaliação será efetuada durante todo o decorrer do projeto por meio de observação e 

registros feitos pelas professoras, pelas conversas e questionamentos na hora da 

rodinha de conversa. 

O projeto, também, será avaliado em virtude de seu desenvolvimento, as atividades, o 

material utilizado. 

 

Culminância: 

    A culminância do projeto poderá ser feita por meio de construção de murais, a 

apresentação de uma peça teatral. Também será feita uma exposição de vídeos para a 

comunidade escolar, demonstrando as atividades que foram desenvolvidas no decorrer 

do projeto.  
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A PLENARINHA 

O CEPI Sagui vem trabalhando a plenarinha dentro do currículo em 

movimento grupo realiza as brincadeiras. As atividades fazem parte da 

Brincadeira é Coisa Séria, que tem o objetivo explorar o lado lúdico das crianças 

e entender a importância da diversão em seu desenvolvimento. “O brincar faz 

parte dos temas abordados no currículo em movimento. Queremos mostrar para 

os nossos alunos que a brincadeira faz parte da vida deles, que se exercitar é 

importante, além de trabalhar a interação entre as crianças”, Somada ao Ciclo 

sem Fim, a ação integra o projeto pedagógico da escola, que é definido 

anualmente, em comum acordo com toda a comunidade escolar e norteia os 

trabalhos de toda a unidade. É a culminância de um processo pedagógico no qual 

todas as crianças participam ativamente das reflexões em torno de seus direitos 

e necessidades. Este projeto materializa-se por meio da escuta sensível e atenta 

às crianças, de forma a considerar a sua percepção sobre as situações que 

vivenciam na escola, na comunidade, na cidade e no campo, traduzindo-se em 

contribuições relevantes para melhor compreensão de suas aprendizagens e do 

seu desenvolvimento, vislumbrando um trabalho pedagógico de qualidade no 

atendimento a todas as crianças da Primeira Etapa da Educação Básica. 

Considerando que a criança é um sujeito ativo, participativo e protagonista 

de sua própria história é importante incluir suas diferentes visões ao contexto 

escolar. Deste modo, busca-se articular de forma integral os direitos fundamentais 

da criança, como prioridade absoluta, por meio da escuta infantil e, 

consequentemente, fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, em 

consonância com o Currículo da Educação Básica do Distrito Federal. 

Pretende-se, ao término desse trabalho, ter um rol de sugestões que 

possam ser traduzidas em políticas públicas e serem indicadas como 

possibilidades de melhorias urbanas e rurais nos mais diversos espaços do 

Distrito Federal. 

A Plenarinha da Educação Infantil foi desenvolvida a partir das temáticas 

descritas no Plano Distrital pela Primeira Infância – PDPI, que marcou a 

construção coletiva de uma política pública Inter setorial, entre instâncias do poder 

público e sociedade civil, destinada a garantir os direitos das crianças na primeira 
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infância, assim como a consolidação e a implementação de uma política 

específica que materializasse em melhores condições de desenvolvimento desses 

sujeitos. Como resultado, publicou-se o material Eu-Cidadão da Plenarinha à 

Participação. Portanto, é preciso acreditar no potencial das crianças e na 

transformação de nossa sociedade a partir do contexto que vivemos e do poder 

de nossas ações. Para tanto, salientamos que o trabalho exigirá dos docentes três 

ações: observação escuta e registro. 
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CONCLUSÃO 

A criança é um ser social, um pequeno cidadão que traz consigo uma 

história de vida, sonhos, expectativas e experiências, conhecimentos produzidos 

a partir das relações estabelecidas no seu contexto sociocultural. Deve ser vista 

como agente ativo de seu próprio desenvolvimento, como um autor e não como 

alguém que sofre passivamente as influências do meio ambiente. 

Busca-se, portanto, alicerces para a constituição da Creche como espaço 

saudável e propicio para o desenvolvimento da criança, a partir da observação e 

interação. Favorece, assim, o contato e o confronto de adultos e crianças de várias 

origens socioculturais, diferentes religiões, etnias, costumes, hábitos e valores, 

fazendo dessa diversidade um campo privilegiado da experiência educativa. 

Com essa filosofia será garantida a formação integral do aluno da 

Educação Infantil. O desenvolvimento dos alunos ocorrerá de forma integrada, 

sendo estes estimulados pelos professores a utilizarem as técnicas necessárias à 

aprendizagem. Desta forma a instituição estará colaborando para o 

desenvolvimento educacional e social da comunidade. 

“Aprender é muito mais que apenas fixar informações é desenvolver o 
sentido de viver em sociedade, contribuindo para um mundo melhor.” 

                                                                                   (Autor 
desconhecido) 
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