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A principal atividade da criança até os seis anos é 
o brinquedo: é nele e por meio dele que ela vai se 
constituindo. Não se deve impor a seriedade e o rigor de 
horários de atividade de ensino para essa faixa etária. O 
trabalho com a criança até os seis anos de idade não é 
informado pelo escolar, mas um espaço de convivência 
específica no qual o lúdico é o central. A Educação 
Infantil cuida das relações entre vínculos afetivos, 
compartilhamentos, interações entre as crianças 
pequenas, que precisam ser atendidas e compreendidas 
em suas especificidades, dando-se lhes a oportunidade 
de ser criança e de viver essa faixa etária como criança. 
Por que diminuir esse tempo e forçar uma entrada 
prematura na escolaridade formal? Não há ganhos nesse 
apressamento e, sim, perdas, muitas vezes 
irrecuperáveis: perda do seu espaço.   

(Parecer CNE/CEB nº 39/2006, aprovado em 8 de agosto de 2006.)  

  



3 

 

SUMÁRIO  

  

1 - Apresentação-------------------------------------------------------------------------------------05  

2 – Historicidade -------------------------------------------------------------------------------------06 

3 – Diagnóstico da Realidade---------------------------------------------------------------------08  

4 - Função Social-------------------------------------------------------------------------------------09  

5 - Princípios Orientadores ------------------------------------------------------------------------11  

6 – Objetivo --------------------------------------------------------------------------------------------12  

7 - Concepções Teóricos---------------------------------------------------------------------------14 

8 - Organização do Trabalho Pedagógico -----------------------------------------------------15 

9 – Concepções Práticas e Estratégias de Avaliação---------------------------------------21 

10 – Organização do Trabalho Pedagógico----------------------------------------------------23 

11 – Acompanhamento e Avaliação --------------------------------------------------------------28 

12- Conselho de Classe -----------------------------------------------------------------------------29 

13-  Apresentação dos Projetos -------------------------------------------------------------------30           

14 - Projetos -------------------------------------------------------------------------------------------31  



4 

 

15-  Referências Bibliográficas --------------------------------------------------------------------47           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1-APRESENTAÇÃO   

Esse é o Projeto Político Pedagógico do Centro de Convivência 

Educacional Infantil Divino Espírito Santo que tem como objetivo de forma 

democrática, consciente e participativa, contribuir no dia-a-dia das 

crianças e famílias que são beneficiadas por esse atendimento.  

É um documento de construção coletiva, porque define uma 

proposta do grupo e expressa um conhecimento próprio, contextualizado, 

consciente e partilhado, com vista à formação do cidadão. Denomina-se 

pedagógico porque define a intencionalidade formativa, refletida e 

fundamentada, ou seja, a efetivação da finalidade desta instituição para a 

cidadania.  

Nosso projeto foi elaborado com base nas informações obtidas da 

comunidade escolar da creche, por meio de reuniões discursivas, 

questionários e desenhos feitos por nossas crianças. A reflexão acerca da 

concepção do Projeto Político Pedagógico do Centro de Convivência 

Educacional Infantil Divino Espirito Santo, tem fundamental importância, 

pois:   

 Estabelece uma direção, uma intencionalidade, exige uma reflexão 

acerca da concepção escola e sua relação com a sociedade;  

 Contempla a qualidade do ensino nas dimensões, formal, técnica e 

política em esforço coletivo e participativo;  

    Define ações educativas e as características necessárias às creches 

de cumprir seus propósitos e suas intencionalidades.  

O presente projeto é de fundamental importância como instrumento 

de ação educativa e coletiva do Centro de Convivência Educacional 

Infantil Divino Espirito Santo e traduz os processos de desenvolvimento 

humano, ensino e aprendizagem da criança.   

Foi elaborado coletivamente pela comunidade escolar e tendo por 

princípios de liberdade, autonomia, flexibilidade e democracia, adotando 

como referenciais legais a Constituição Federal do Brasil (1988), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (1996), O Currículo em Movimento da 
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Educação Básica-Educação Infantil (2014), as Diretrizes de Avaliação 

Educacional (2014), Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica guia da Plenarinha (2018), Estatuto da Criança e do 

Adolescente(ECA) entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto: Trabalho desenvolvido pela as crianças. Semana temática  

 

2-HISTORICIDADE  

        Centro de Convivência Educacional Infantil Divino Espirito Santo faz 

parte da congregação da Obra das Filhas do Amor de Jesus Cristo, 

fundada em 15 de maio de 1980, por Maria Batista de Andrade, entidade 

filantrópica e de utilidade Pública Federal e Estadual, beneficiando 

crianças, jovens e famílias carentes, com a missão singular de acolher 

crianças e adolescentes acometidas de câncer.  

Maria Batista de Andrade (religiosa) nasceu no dia 25 de outubro 

de 1927 no estado de Pernambuco(PE) no vilarejo chamado Descida, 

próximo a Lagoinha, casou-se com 13 anos de idade e enviuvou com 24 

anos, cuja união nasceu 09(nove) filhos, dos quais 06(seis) faleceram. 
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Apenas 03(três) sobreviveram: Maria do Socorro de Andrade, Miguel de 

Andrade e Maria Aurimar de Andrade. A Irmã Maria Batista de Andrade 

realizou um grande sonho concluir o ensino médio e seguiu a vida 

religiosa, juntamente com sua filha caçula, Irmã Aurimar que hoje, 

atualmente é Diretora Presidente da Obra das Filhas do Amor de Jesus 

Cristo.  

Maria Andrade, durante toda sua vida acalentou um desejo muito 

forte de servir a Deus, pois sua missão de mãe iria muito além, não só 

como mãe biológica, mas como mãe dos pobres, doentes, necessitados e 

dos famintos pelo conhecimento. Em sua vida, passou por muitas 

dificuldades, inclusive pela dor de um câncer.  

No período de 1982 e 1993, desenvolveu nas cidades da Paraíba, 

Mirim, mirim, Cacimbão, Penha, Pedrinhas, Boa Vista e Lagoinha o 

trabalho religioso com formação de catequistas para evangelização dos 

jovens e famílias em geral com preparação para o Sacramento do Batismo 

e do Matrimonio; realizou visitas aos enfermos e idosos, fundou os grupos 

consagrados “Mensageiros do Amor de Jesus Cristo”.   

Em Lagoinha, uma grande vitória foi a fundação de Creche Escola 

Sagrada Família, pioneira na Vila Pôr do Sol, para crianças carentes, onde 

os primeiros contatos e a evangelização daquela comunidade foram 

embaixo de um cajueiro. Outra grande conquista foi a fundação no dia 08 

de dezembro de 1987, da primeira Casa do Menino Jesus, em Fortaleza, 

pioneira no Ceará para abrigar crianças e adolescentes acometidos de 

câncer, moradores do interior do Ceará e estados circunvizinhos.  

A boa semente desabrochou e ocorreu a fundação da segunda 

Casa do Menino Jesus, pioneira, no Gama – DF e mais uma creche Escola 

do Divino Espirito Santo. em suas viagens missionárias, a Irmã Maria, 

mais uma vez movida pelo Espirito Santo, fundou a terceira e última Casa 

do Menino Jesus, também, pioneira, em Belém – Pará, e a Creche Escola 

do Santo Rosário, na ilha de Colares Pará. E mais uma missão a cumprir, 

em sua terra natal, mandou edificar um monumento do Cristo Crucificado 

com inscrição “Calvário da Liberdade, Verdade  
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Justiça e Amor – Denominando” “Morte da Santa Cruz”, onde muitos 

visitam para rezar, refletir, liberta-se e até para receber curas.  

A Irmã Maria Batista de Andrade encerrou sua missão aqui na terra, 

mas lá do alto continua orientando e administrando a sua família religiosa, 

para dar continuidade a esta obra do Divino Espirito Santo, que teve como 

serva, um fruto de uma família simples.    

 O Centro de Convivência Infantil Divino Espirito Santo, situado à 

entre quadra 14/18, área especial – setor oeste, Gama/DF, registrado em 

cartório como entidade assistencial autônoma no CNAS – Conselho 

Nacional de Assistência Social sob o nº 23002003737/89 foi declarado 

entidade filantrópica sob o nº 71010.002530/2004-53, e com utilidade 

pública federal sob o D.O.U. De 30 de abril de 1993. A Creche Divino 

Espirito Santo iniciou com atendimento à 50(cinquenta) crianças e logo 

firmou convenio com a SEDEST – DF, onde o trabalho era mais 

assistencial e social, só em 2009 firmou convênio com SEE – DF, onde 

fez toda a diferença em nosso atendimento, e hoje atendemos 230 

crianças entre 02 e 03 anos de idade. Nosso trabalho passou a ser 

reconhecido como um trabalho educacional para impulsionar o 

desenvolvimento integral das crianças ao garantir a cada uma delas o 

acesso à construção dos conhecimentos e à aprendizagem de diferentes 

linguagens, assim como o direito à proteção, à alimentação, à saúde, à 

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

oportunidade de se desenvolver integralmente.   

   

3- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE  

O Centro de Convivência Educacional Infantil Divino Espírito Santo 

é uma instituição destinada à prestação de serviços educacionais a uma 

clientela escolar provenientes de famílias do Setor Oeste do Gama, porem 

nos últimos 02 anos recebemos crianças do Engenho das Lages, 

Valparaiso de Goiás, Ponte Alta Norte e de outros setores do Gama. 

Próximo à creche temos uma unidade do Conselho Tutelar, 20ª Delegacia 



9 

 

de Polícia, comércio, uma quadra de esporte e uma academia popular. A 

creche é espaço educativo que possui um ambiente organizado, gestão 

atuante, corpo docentes qualificados e parceiros atuantes (SEE-DF). A 

instituição oferta uniforme para uso diário das crianças, alimentação 

balanceada também e materiais escolar para a higiene pessoal das 

crianças de boa qualidade. A creche adota o Calendário Escolar da rede 

pública de ensino de educação do Distrito Federal.  

A Creche atende 230 (Duzentos e trinta) crianças de 02 e 03 anos 

de idade, divididos em 04(quatro) turmas maternais I (92 crianças) e 

06(seis) turmas de maternal II (138 crianças) em período integral. O 

contexto socioeconômico e das famílias atendidas de classe média baixa. 

A grande maioria dos pais e mães trabalham fora e as famílias são 

beneficiária do programa do Governo Federal ’’Bolsa Família’’. O meio de 

transporte mais utilizado pelos pais para se locomoverem são: bicicleta, 

moto, carro e ônibus. 

4- FUNÇÃO SOCIAL   

O Centro de Convivência Educacional Infantil Divino Espírito Santo 

é uma instituição parceira e vinculada a sistema de ensino do Distrito 

Federal, fundamentada na legislação vigente. Preconiza em seu Projeto 

Político Pedagógico a atividade mental construtiva do aluno respeitando o 

seu tempo e espaço de aprendizagem para que a construção do seu 

conhecimento possa efetivar-se com a busca pessoal e a troca de 

experiências, formando cidadãos conscientes, críticos e preparados para 

viver no mundo em harmonia respeitando os princípios valores individuais 

e coletivos. 

Eis, portanto nossa missão:  

          Servir à comunidade local com uma educação obra em aberto, 

flexível, com qualidade social, capaz de desenvolver um trabalho 

pedagógico com metodologias com que atendam às necessidades críticas 

da sociedade, tendo a finalidade de planejar e organizar sua prática 

educativa dentro de uma perspectiva sociointeracionista promovendo uma 
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aprendizagem significativa e o desenvolvimento das capacidades e 

potencialidades do estudante.   

A aprendizagem coletiva é destaque em nosso projeto pedagógico, 

pois acreditamos que os alunos formados pelo Centro de Convivência, 

possam contribuir na construção de sujeitos melhores e mais conscientes, 

autônomo, coerentes, críticas, racionais e acima de tudo que sabem o que 

é o respeito ao próximo independente de sua raça ou crença.   

O Centro de Convivência Divino Espírito Santo busca proporcionar 

uma integração constante entre educando, a família e a escola que tem 

como finalidade criar um espaço harmônico, confortável, de confiança, 

onde os alunos possam desenvolver habilidades específicas dentro dos 

conhecimentos cognitivos, afetivos e sociais, fortalecendo os vínculos 

familiares, por considerar a comunidade parte integrante e fundamental do 

processo educativo.   

Para o Currículo em Movimento da Educação Básica vale ressaltar 

que a criança é sujeita da história e da cultura, que as infâncias são plurais 

em suas expressões étnicas, estéticas e éticas.  

No Brasil, a década de 1980 marca a virada do processo de 

valorização da infância porque, desde então, o enfoque sai da tutela da 

família e cai sobre o direito. A criança passa a ser sujeito dos direitos, fruto 

da mobilização da sociedade civil organizada, do movimento de mulheres 

e pesquisadores da educação, em especial da educação infantil, culminou 

com os avanços dos registrados na Constituição de 1988 que passa a 

considerar a criança como sujeito de direitos: direito à vida, saúde, 

alimentação, educação, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade, 

convivência familiar e comunitária.  

Umas das consequências da valorização da infância é o 

reconhecimento da Educação Infantil como dever do Estado e direito da 

Criança. Se a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 

1990 foi um do primeiro marco nessa direção, foi a (LDB) Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional promulgada em dezembro de 1996, que 
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firma o elo entre o atendimento das crianças de zero a seis anos e a 

educação.  

O ponto de vista que norteia o nosso trabalho fundamenta-se 

justamente nas imensas possibilidades e potencialidades das crianças e 

das infâncias, conhecê-las em seus fazeres, linguagens, invenções, 

imaginações, brincadeiras e cuidados.  

Assim nossa proposta de Educação Infantil é de oferecer as 

melhores condições e os recursos para a criança porque ela é um ser que 

se humaniza por estar no mundo, por portar desejos, por interagir com 

outras pessoas, por significar e atuar sobre o mundo, por fazer história e 

cultura, por ser memória, presente e futuro, por ser um corpo que fala por 

ser um novo começo para humanidade.   

  

“...fala-se de uma criança concreta, compreendida pelo 

seu espaço na comunidade e pela sua condição particular de 

vida. Ela é vista em suas potencialidades: físicas, cognitivas, 

afetivas e sociais, sendo considerada um ser ativo, capaz de 

participar do processo educativo com seus conhecimentos e 

experiências e de alcançar, progressivamente, a autonomia. (V 

Congresso Brasileiro de Psicopedagogia – livro do congresso 

p. 47.  

  

5- PRINCÍPIOS ORIENTADORES  

O Centro de Convivência Divino Espírito Santo entende que a 

educação é um instrumento de promoção humana, sobretudo na 

sociedade atual marcada pela exclusão. Esta instituição possui um regime 

de matrícula anual com o período integral de caráter ininterrupto, que 

atende crianças de 02(dois) e 03(três) anos de idade. Acreditamos que a 

educação é um processo de parceria entre a família e a escola e que 

ambos precisam buscar um só objetivo que é promover aprendizagens 

significativas. 
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Na perspectiva da integridade, ao considerar a criança como um 

ser indivisível, inteiro e único, o nosso trabalho em Educação Infantil é 

baseado em princípios éticos, políticos e estéticos, destacados pelas 

(DCNEI) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

(DCNEI), orientam as aprendizagens a serem promovidas com as 

crianças. O trabalho educativo na Educação Infantil assenta-se sobre 

estes princípios:  

 Princípios éticos – refere-se à valorização da autonomia, da 

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

ambiente e as diferentes culturas, identidades e singularidades. Durante o 

período em que as crianças ficam na creche, elas são incentivadas a servir 

seu próprio prato, a ter o hábito de higiene bucal, higiene corporal e cuidar 

de seus objetos pessoais. 

 Princípios políticos – referem-se à garantia dos direitos de 

cidadania. Trabalhar com brincadeiras interdisciplinares e 

problematizadores no ambiente adequado e oferecer boa alimentação de 

com acordo com a orientação nutricional. O exercício da criticidade e do 

respeito à democracia na educação infantil é trabalhado de maneira em 

que a criança aprenda a ouvir e aceitar opinião dos colegas, interagir com 

sugestões críticas através de rodinhas de conversas. 

 Princípios estéticos – referem-se à valorização da sensibilidade, 

da criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas 

e culturais. Conhecer e valorizar a cultura afro-brasileira e indígenas 

através da música, danças, teatro, filmes, contos e recontos, passeios e 

exposições. Respeitar o outro com suas crenças, credo e outros valores. 

 

  6- OBJETIVOS  

O Centro de Convivência Educacional Infantil Divino Espírito Santo, 

tem o seguinte objetivo de acordo com os níveis educacionais propostos 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Currículo em Movimento 

da Educação Básica- Educação Infantil: 
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 Desenvolver as atividades diferentes culturas brasileiras através 

de jogos e brincadeiras com lazer para os alunos, em caráter 

complementar e em horário alternado;  

              Executar o programa pedagógico visando o desenvolvimento e 

crescimento dos alunos, em caráter complementar e em horário alternado 

e sob orientação de profissional habilitado. 

  Orientar as famílias por meio de reuniões bimestrais, com temas 

voltados ao relacionamento familiar e aspectos relativos ao 

desenvolvimento do aluno, a participação de famílias nos trabalhos 

desenvolvidos pela a instituição com vistas à integração família-escola-

educando;  

  Contribuir para o desenvolvimento integral do educando, como 

ser humano, em seus aspectos físico, psicológico cognitivo, afetivo e 

social. 

  Preservar e valorizar o meio ambiente, conscientizando os 

alunos sobre a crise hídrica. 

  Fornecer uniforme escolar de uso diário durante a permanência 

do educando no Centro de Convivência Educacional Infantil Divino 

Espírito Santo;  

  Ofertar material de higiene pessoal, utensílios, alimentação 

adequada às faixas etárias, materiais educativos, pedagógicos e lúdicos, 

de boa qualidade em quantidade proporcional ao número de alunos 

atendidos e adequados às faixas etárias;  

  Ofertar alimentação nutricionalmente balanceada com vistas 

recuperação do peso de alunos desnutridos bem como em alunos em 

situação de sobrepeso. 

 Viabilizar a integração escola- família-comunidade, favorecendo 

o desenvolvimento de aptidões intelectuais estéticas e criativas dos 

alunos, através de um processo participativo, coerente e responsável;  

 Promover o aprimoramento moral, cultural, ecológico, 

compreendendo os direitos e deveres da pessoa humana contribuindo 

para o desenvolvimento de suas potencialidades;  
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 Favorecer o desenvolvimento do espírito crítico, da criatividade 

e da ludicidade, atendendo as suas diferenças individuais e ao seu ritmo;  

 Oportunizar vivência que favoreçam o crescimento global e 

harmônico do educando, envolvendo os aspectos psicológicos, 

socioculturais, cognitivos, perceptivos motores e afetivos;  

 Oportunizar a participação e integração da comunidade escolar, 

direção, coordenação, professoras, monitoras, educandos e famílias nas 

práticas educativas.  

  

 

7- CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

Nossas concepções de desenvolvimento e de aprendizagem estão 

baseadas na Pedagogia Histórico-crítica e Psicologia Histórico-cultural. 

O Centro de Convivência Educacional Infantil Divino Espírito Santo, 

é uma instituição parceira da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal fundamentada no Currículo em Movimento da Educação Básica e 

Diretrizes de Avaliação Educacional. 

 Em âmbito federal a instituição toma por base legal, a resolução nº 

05, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil que delibera em seu artigo 9º que as 

práticas pedagógicas as quais compõem a proposta curricular da 

Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as 

brincadeiras.  

Pautamos todo trabalho pedagógico nos eixos integradores do 

Currículo em Movimento da básica Educação Infantil: “ludicidade e 

letramento’’ e a junção de elementos baseados no trabalho educativo com 

as crianças: “Educar e Cuidar,’’ “Brincar e Interagir’’.  

Nossos profissionais compreendem as especificidades dessa etapa 

de educação e a concepção da criança como sujeito de direito e 

necessidades, de modo a pautar sua ação em atividades de Cuidar e 

Educar.  
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Segundo Barbosa (2009), desde muito pequenas, as crianças 

fazem atividades na vida cotidiana, ensinada por suas famílias: são 

saberes, conhecimentos, hábitos e valores. Esse conjunto de atividades 

molda um modo de ser, de fazer e de estar de seu grupo social.   

Na Educação Infantil, as crianças irão reproduzir, apropriar-se e 

produzir atividades semelhantes àquelas que vivenciam em suas famílias, 

tais como comer, brincar, fazer a higiene, contudo, na instituição 

educacional, essa experiência estará vinculada aos desafios da vida 

coletiva numa cultura diversificada.    

Unir os dois termos – Educar e Cuidar – mostrou-se uma 

necessidade histórica, visto que a Educação Infantil foi por muito tempo 

responsabilidade da assistência social. Somente a partir da Constituição 

Federal de 1988, reafirmou-se o caráter educativo das instituições de 

Educação Infantil.  

Entretanto, como o uso da expressão “Educar e Cuidar” é o mais 

presente no cotidiano das instituições, na produção acadêmica e nos 

documentos oficiais, optamos por continuar a utilizá-la, tendo em mente a 

necessidade de propor o debate de forma sistemática e participativa para 

toda instituição.  

8- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO   

Em nossa Instituição todas as pessoas que compõem a 

comunidade escolar lhe dão forma e rosto e são consideradas sujeitos 

históricos e sociais, que imprimem, no seu fazer diário, a dinamicidade 

necessária para a materialização de seus projetos.  

A seleção de nossos colaboradores é feita por processo seletivo, 

conforme a necessidade da instituição. Tal processo prevê a análise de 

títulos, entrevista e/ou prova prática/didática. O colaborador novo tem a 

oportunidade de conhecer a instituição e passar por integração, 

treinamento e/ou formação.   

O perfil do profissional requerido pela creche engloba o ser correto 

e honesto, conduzir sua vida e seu trabalho de acordo com os princípios 
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ético-luteranos, ter a seu favor a consideração, o apreço, a admiração e a 

confiança das pessoas, bem como atitudes profissionais e dialógicas, 

como busca de novos conhecimentos, proatividade, criatividade, 

organização e responsabilidade. É fundamental que tenha também 

habilidade para se relacionar com as pessoas. Nossa equipe de trabalho 

é composta por dois grupos: pedagógico e administrativo.  

Na equipe pedagógica temos:  

01 Diretora Pedagógica;  

01 Coordenadora Pedagógica;  

10 Professoras; 

  16 Monitoras.  

Na equipe administrativa temos:  

01 Auxiliar Administrativo;  

01 Secretária Escolar;  

01 Motorista;  

01 Porteiro;  

01 Agente de Segurança;  

04 Auxiliares de limpeza;  

01 Zelador;  

01 Nutricionista;  

03 Menores aprendizes; 

  02 Cozinheiras;  

01 Auxiliar de cozinha. 

 

O Centro de Convivência Educacional Infantil Divino Espirito Santo, 

parte da premissa de que as experiências escolares abrangem todos os 

aspectos do ambiente escolar, tanto aqueles que compõem a parte 

explícita do Currículo, como os que contribuem de forma implícita para a 

aquisição dos conhecimentos socialmente relevantes. É, portanto, 

imprescindível organizar os processos educativos de modo a acompanhar 
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e atender às exigências de aprendizagens em cada etapa do percurso 

formativo, uma vez que estes se dão em diferentes e insubstituíveis 

momentos da vida dos estudantes. (BRASIL, 2010).  

Com abordagens baseadas no Currículo em Movimento da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal para Educação Infantil, com o 

pressuposto de que todos que trabalham nessa instituição participem e 

promovam as aprendizagens e o desenvolvimento integral das crianças, 

oportunizando compartilhar saberes, de reorganizar e recriar suas 

experiências no período de desenvolvimento físico, social, cognitivo, 

motor e emocional de cada aluno, portanto utilizamos uma rotina 

estruturada prevendo os momentos de alimentação, sono e banho. Com 

base no Currículo em Movimento da Educação Básica adotamos, 

adotamos nosso trabalho educativo, o eixo integrador da Educação Infantil 

“Educar e Cuidar, Brincar e Interagir”, por meio das linguagens: 

Linguagem Corporal, Linguagem Oral e Escrita, Linguagem Matemática, 

Linguagem Artística, Linguagem digital, Interação com a Natureza e com 

a Sociedade e Cuidado com Sigo e com o Outro.  

A aprendizagem depende muito do clima de afetividade e confiança 

mútua que se estabelece entre professores e alunos, depende também da 

criação de um ambiente calmo e organizado, sem o prejuízo da 

espontaneidade e liberdade de movimento das crianças. Nesse contexto, 

a estruturação de uma rotina com crianças pequenas tem um grande valor 

educacional. A sequência das atividades de rotina atende as 

necessidades relacionadas ao cuidado e ao educar; como cuidados com 

o corpo, alimentação, escovação de dentes e brincadeiras no parque. Na 

sala acontece o planejamento diário com as crianças.  

  

A rotina não é algo que se arrasta tediosamente pelo 

tempo, mas “a cadência sequenciada de atividades 

diferenciadas, que se desenvolvem num ritmo próprio, em cada 

grupo” (FREIRE, 1998, p.43).  
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         A educação infantil é ofertada em regime anual, com matrícula por 

idade, conforme preconizado a legislação educacional brasileira, 

perfazendo no mínimo duzentos dias letivos, compreendendo no mínimo 

oitocentas horas de efetivo trabalho escolar. O Centro de Convivência e 

Educação Infantil Divino Espirito Santo, oferece a Educação Infantil em 

período integral, de 7h30 as 17h30, atendendo à faixa etária de 02 a 03 

(dois a três) anos completos ou a completar até 31 de março com a 

seguinte enturmação:  

Maternal I – 4 turmas com 23 alunos, uma professora 40h (semanais), duas 

monitoras 44h (semanais) cada.  

Maternal II – 6 turmas com 23 alunos, uma professora 40h (semanais), uma 

monitora 44h (semanais) cada.  

Rotina da Creche:  

07h30min: Chegada, momento de acolhida com músicas e troca de 

roupas;  

 08h00min: Café da manhã, em sala de aula, logo ida ao banheiro;  

08h30min: Atividades pedagógicas, priorizando o lúdico e a brincadeira;  

10h00min: Lanche da manhã, geralmente uma fruta;  

10h30min: Atividades diversificadas como, cineminha, quadra coberta, 

quadra verde, parquinho, vídeo no refeitório ou brincar com brinquedos na 

frente da creche, enquanto isso as salas de aulas e os colchoes estão 

sendo limpos para preparar para hora do soninho  

11h00min: Começa o almoço da do maternal I e da maternal II “A, B, C 

e D”;  

11h30min: Almoço do maternal II “A, B, C, D, E e F”, dividimos assim, o 

nosso refeitório está muito pequeno para comporta a quantidade de 

crianças.  

Logo após o almoço escovação dos dentes;  
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12h00min: Soninho  

14h00min: Acordar todas as crianças para o lanche da tarde, logo 

atividades lúdicas de brincadeiras fora da sala de aula;  

 15h20min: Banho, vestir a roupa que veio de casa, pentear os cabelos, 

passar creme hidratante e perfume;  16h30min: Jantar e escovação;  

17h00min: Aguardar a saída:  

Outra ação que envolverá nossa comunidade, estará voltada para 

o conhecimento e reconhecimento da crença enquanto sujeito produtor de 

cultura, identificando os saberes por ela produzidos, frutos de suas 

experiências no meio cultural onde habita e estuda. Essa ação dará 

margem à transformação do olhar das famílias sobre a infância e suas 

especificidades.  

No trabalho com as famílias, um dos pontos primordiais será 

semear os desejos e objetivos traçados por toda a equipe da creche, bem 

como seus projetos, atividades sequenciadas e tudo o que envolve a 

aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, no intuito de poder 

contar com a participação e empenho de todos, família e creche em um 

só proposito. Nesse sentido, clarificar para as famílias nossos princípios 

educativos, bem como nossas concepções de criança/infância, 

espaço/tempo, diversidade/singularidade, ludicidade entre outros, é um 

ponto fundamental para o êxito do nosso trabalho e da formação familiar.  

Enfim, a equipe da creche por meio de reuniões com familiares em 

sala, com a equipe gestora ou em conversas pontuais, terá além dos 

objetivos supracitados os que se seguem  

 

 Investir em meios de comunicação que garantam a comunicação 

entre a creche e as famílias;  

 Promover encontros que abordem temas de interesse da 

comunidade escolar;  
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 Envolver as famílias nos projetos que ocorrem na creche a fim 

de que acompanhem o processo educativo vivenciado pelas crianças;  

 Valorizar os saberes da comunidade identificando e valorizando 

as experiências culturais, socializando – as com toda a comunidade da 

creche;  

As reuniões com os pais e/ou responsáveis acontecerão sempre ao 

término de cada bimestre e têm como objetivo construir parcerias com os 

familiares nas questões referentes às crianças, bem como dos mesmo, 

entendemos que o diálogo com as famílias nos ajuda a conhecer as 

particularidades de cada criança, o que fazem, com quem convivem fora 

da creche, como é sua rotina e outras dados para melhor direcionar o olhar 

em relação a cada uma, contemplando a diversidade, temos também 

conversas individualizas com familiares agendadas a partir da 

necessidade tanto do Serviço de Orientação Educacional como da 

Nutrição.   

O acompanhamento nutricional é realizado por profissional 

especializado. É ofertado cardápio balanceado e variado que possibilita 

uma alimentação saudável. São feitas pesagens para calcular o índice de 

massa corporal, atividade de orientação as crianças e aos pais (atividades 

sobre alimentação saudável). E caso a criança apresente alguma restrição 

alimentar com fulcro no Laudo Médico são feitas dietas diferenciadas  

          Acreditamos no velho princípio latino “as palavras comem, mas os 

exemplos se arrastam”. Transferindo esse princípio para o cotidiano da 

creche podemos dizer que, construímos mais cidadania nas crianças 

pelas atitudes que cultivamos do que pelas palavras que dizemos. Este 

princípio reforça o laço da efetivação da cidadania no coletivo da unidade 

escolar, por meio da participação das comunidades escolares e local. A 

necessidade de trabalho dos familiares que na maioria das vezes ocorre 

concomitantemente ao período escolar, a distância física presente entre a 

escola e o bairro dos quais provem nossas crianças, são fatores que 

dificultam a vida das famílias até a creche, e, consequentemente um 

contato direto sem intermediação com equipe da creche. Diante desta 
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constatação, faz-se necessário investir em canais de comunicação que 

garantam o acesso das famílias ao que ocorre em nosso cotidiano, a fim 

de que participem, compreendam e acompanhem o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento proporcionando por nossa creche. 

Nesse sentido, a comunicação entre família e creche pode se dar por meio 

de bilhetes ou recados escritos pela Professora, Nutricionista, 

Coordenadora Pedagógica nas agendas, cartazes colocados no portão da 

creche, por telefone; reuniões bimestrais, para orientações e discussão de 

temas relativos ao desenvolvimento infantil;  duas reuniões semestrais 

para acompanhar o processo de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança, mediante apresentação do Relatório Descritivo Individual do 

Aluno; Reuniões individuais com a família e a equipe para solucionar 

problemas específicos a aprendizagem, comportamento e alimentação do 

aluno.  

          A Instituição conta com o apoio de parceria da Clínica SOPEE 

(Serviços de Orientação Psicopedagógico e Educação Especial), que 

contribuem com os seus serviços de atendimento os alunos, pais, 

responsável e funcionários, com o fim de contribuir para a promoção de 

um trabalho inclusivo com a finalidade de promover apoio, atendimento e 

tecnologia assistida, de forma que nossos  alunos tenham em um 

processo de aprendizagem que lhe proporcione qualidade de vida, saúde 

mental e bem estar social.  

                                                            

 9– CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO.  

          Na Educação Infantil, a avaliação é realizada de forma formativa e 

continua, mediante a observação do comportamento do educando em 

função do seu desenvolvimento cultural, assim como a aprendizagem 

deve ser significativa, o que demarca uma avaliação formativa é a 

intenção de avaliar a fim de garantir que o estudante continue no 

processo, aprendendo.  

Entendemos que a coordenação pedagógica é um espaço 

privilegiado para pensar, planejar, avaliar, avaliar-se e promover o 
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encontro dos processos de ensinar e aprender com o alcance da desejada 

qualidade Social. 

A família está inserida neste espaço de avaliação, nas reuniões a fim 

de assegurar com lisura, transparência e ética a realização da avaliação. 

Esse espaço é um momento de estímulo para a criança, família e 

profissional.  

A finalidade básica da avaliação é subsidiar a tomada de decisões 

educativas, para observar o progresso das crianças na aquisição das 

aprendizagens e para planejar se é preciso intervir ou modificar 

determinadas situações ou atividades na aula. Nesse sentido podemos 

produzir informações para aqueles que, ao avaliar, também aprendam. 

Segundo Vilas Boas (2008), a avaliação é formativa e também informativa, 

porque retroalimenta o processo de ensino e de aprendizagem.  

Nessa etapa da Educação Básica, a avaliação deve ser constituída 

como um constante questionamento e reflexão sobre a prática, buscando 

efetivá-la como um processo que visa acompanhar e avaliar, 

fundamentalmente, é feita pelo docente, mas com apoio de outros 

profissionais e adultos que interagem com as crianças e pelas próprias 

crianças.  

Nosso modelo de avaliação é responsabilidade de toda a 

comunidade escolar. O art. 31 da lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (lei nº9.394/96), na Seção II, Da Educação Infantil, preconiza: “a 

avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 

ensino fundamental”.   

As DCNEIs explicitam que as creches e pré-escolas devem 

elaborar e aplicar formas de avaliação que apreciem o acompanhamento 

da organização do trabalho pedagógico e o desenvolvimento da criança, 

garantindo:   

  A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 

interações das crianças no cotidiano;  
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  A utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 

(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.);  

  A continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação 

de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos 

pela criança (transição /instituição de Educação Infantil, transições no 

interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-

escola/Ensino fundamental);  

  Documentação específica que permita as famílias conhecer o trabalho 

da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança na Educação Infantil;  

  A não retenção das crianças na Educação Infantil (BRASIL, 2009:  05).  

Assim, na Creche Divino Espirito Santo, a avaliação se dá 

principalmente pela observação sistemática, registro, relatório de 

desempenho (RDIA), exposição das produções das crianças, auto 

avaliação e entre outros.  

Nossa forma de avaliação servirá para conhecer as crianças, para 

que elas se conheçam e também para compreendermos o mundo infantil 

e as interações com a realidade.    

10- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

        A Constituição Federal (1988), a Lei de Diretrizes e Bases (1996) e 

as Diretrizes Curriculares para Educação Infantil (1999) guiam a nossa 

elaboração dessa organização curricular, buscando estabelecer as 

relações entre o universal, aquilo que deve pautar a educação de todos, 

e o singular, ou seja, o contexto distrital ou da instituição, contemplando a 

diversidade e especificidades de cada coletivo.  

        Os saberes explícitos são importantes nessa organização curricular. 

São formulados, transmitidos e processados, ainda que se saiba que o 

currículo comporta também os saberes que não estão evidenciados. 

Nossa organização curricular apresenta caráter didático porque a 
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interação das linguagens é uma necessidade e uma imposição de um 

planejamento bem elaborado.  

        Tal organização sistematiza as interações educacionais e ações 

pedagógicas por meio das Linguagens em sentidos mais ampliado, que 

inclui o Cuidado Consigo e com o Outro, as Interações com a Natureza e 

a Sociedade e as Práticas Sociais. Organização essa que implica 

escolhas, decisões e planejamento para materializar-se no cotidiano da 

instituição e na vida das crianças.   

 

11- PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO    

         A responsabilidade pelas ações que ocorrerão no Plano de Ação 

estará a cargo da Equipe Gestora, que contará com a participação direta 

de toda a Equipe da Creche, e se co-responsabilizará pela efetivação das 

tomadas de decisões coletivas, viabilizando o sucesso das ações 

planejadas.   

Advindo de um processo contínuo de construção, de reflexão, 

discutindo e conceituando: escola, criança e infância, comunidade e 

professores, trataremos em especial da equipe gestora, cuja função se 

focaliza em direcionar a escola em seus aspectos práticos, pedagógicos, 

de ordem funcional e administrativa. Entendemos o trabalho da equipe 

gestora como de inovação, de sempre estar com propostas de mudanças, 

pois o hoje é diferente do ontem e o amanhã diferente dos dois.  

Como instituição formal, o Centro de Convivência, adota estratégias 

estabelecidas em políticas que norteiam os diversos seguimentos que 

compõe a estrutura administrativa e pedagógica a seguir:  

 Política de Direção – coordena e preside o fundamento do processo 

pedagógico, a ação do coordenador, as atividades dos educandos e 

as relações da comunidade escolar, velando para que se cumpra no 

âmbito de sua ação, a ordem educacional vigente no País.   

 Política Pedagógica – diagnosticar, planejar, orientar e avaliar as 

atividades didático-pedagógicas, visando à qualidade e a unidade do 

processo; proporcionar condições para o desenvolvimento integral e 
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harmônico do educando, promovendo o seu ajustamento à escola, à 

família e à comunidade, oferecendo momentos onde o Centro de 

Convivência, família e comunidade possam participar de eventos nos 

quais propiciem maior interação no processo pedagógico, almejando 

o êxito do ensino-aprendizagem do discente exercido em conjunto com 

professor e coordenador.   

         Política Salarial – procurar manter um equilíbrio de salários com 

outros espaços educativos do mesmo porte, evitando defasagem salarial, 

geradora de crise, procurando por meio do diálogo aberto, coordenar essa 

política, dentro dos princípios da Igreja e das Leis vigentes no País. Sendo 

assim o Centro de Convivência, mantém seus profissionais atualizados 

por meio de convênio com a Secretaria de Educação do Distrito Federal 

(SEDF).   

  

Critérios de Matriculas;  

Sendo a educação infantil um direito de todas as crianças, sem 

requisito de seleção, O Centro de Convivência Educacional Infantil Divino 

Espirito Santo atende à demanda de 230 crianças no ano de 2018 desde 

que esteja com idade de 2 e 3 anos a completar até 31 de março do ano 

que ocorrer a matrícula. Os responsáveis devem procurar a Coordenação 

Regional de Ensino (CRE) do Gama, através da UNIPLAT. A creche 

oferece as crianças carga horária de acordo com a Lei 9.394/96, onde 

estabelece dias letivos, conforme calendário da SEE – DF, prevendo férias 

em janeiro e recesso escolar.  

No início do ano letivo as crianças sentem dificuldade de se 

separarem de seus familiares, deixar o ambiente de seus lares e entram 

em desespero com choros, birras, tornando assim muitas dificuldades 

para entrar em harmonia com o ambiente escolar. Para isso a Creche 

procura desenvolver um projeto chamado “VOLTA AS AULAS” um período 

de duas semanas para que as crianças se adaptem e passem a ter um 

bom relacionamento com o professor e demais segmentos da Creche 

mostramos para as crianças que a creche é um ótimo lugar, no qual ela 

poderá conhecer novos amiguinhos. De tal forma que ela se sinta segura 
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e confiante em permanecer no local enquanto os pais não estiverem 

presentes.  

Apresentar a criança uma creche organizada, alegre e eficiente, 

onde existem regras e combinados, onde o educador ensina, mas também 

aprende de forma harmoniosa e prazerosa.  

O trabalho do coordenador pedagógico se define uma prática social 

caracterizada pela mediação técnico-pedagógica, compromissado com o 

projeto educativo da escola, na perspectiva da efetivação de ação 

educativa colaborativa, junto ao grupo de educadores e comunidade 

escolar, promovendo uma troca de saberes e experiências, no sentido da 

comunidade de uma competência decente coletiva, que resulte no 

sucesso dos sujeitos envolvidos no processo de ensino aprendizagem.  

Dessa forma, o cotidiano do trabalho pedagógico desta instituição 

vincula-se às quatro dimensões apontadas por Piletti (1998, p. 125) que 

são:  

 Acompanhar o professor em suas atividades de planejamentos, 

docência e avaliação;  

 Fornecer subsídios que permitam aos professores atualizarem-

se e aperfeiçoarem-se constantemente em relação ao exercício 

profissional;  

 Promover reuniões, discussões e debates com a população 

escalar e a comunidade no sentido de melhorar sempre mais o processo 

educativo;  

 Estimula os professores a desenvolverem com entusiasmo suas 

atividades, procurando auxiliá-los na prevenção e na solução dos 

problemas que aparecem.  

Partindo do explicitado podemos afirmar que o trabalho do 

coordenador pedagógico é de fundamental importância na articulação das 

ações educativas, vinculando-se às dimensões articuladora e 

transformadora do nosso contexto educacional.  
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A coordenação pedagógica acontecerá em cinco horas semanais, 

de acordo com o que for definido no Plano de Trabalho do novo Termo de 

colaboração. A nutricionista participa no início da coordenação 

pedagógica para repassar orientações e/ou formações quando 

necessário.   

          Com o objetivo de aperfeiçoamento profissional a fim de melhorar o 

desempenho e concretização das metas educacionais, são promovidos 

Grupos de estudos, para expandir conhecimentos sobre a aprendizagem 

e desenvolvimento da criança, ou de temas que apresentem dificuldades 

no manejo em sala de reuniões de estudo, de forma sistemática, com 

leituras de textos atuais e temas variados.  

  

O planejamento educativo deve ser assumido no cotidiano 

como um processo de reflexão, pois, mais do que ser um papel 

preenchido, é atitude e envolve todas as ações e situações do 

educador no cotidiano do seu trabalho pedagógico. Planejar é 

essa atitude de traçar, projetar, programar, elaborar um roteiro 

para empreender uma viagem de conhecimento, de interação, 

de experiências múltiplas e significativas para com o grupo de 

crianças. Planejamento pedagógico é atitude crítica do 

educador diante de seu trabalho docente. Por isso não é uma 

fôrma! Ao contrário, é flexível e, como tal, permite ao educador 

repensar, revisando, buscando novos significados para sua 

prática pedagógica. O planejamento marca a intencionalidade 

do processo educativo, mas não pode ficar só na intenção, ou 

melhor, só na imaginação, na concepção (OSTETTO, 1994 

p.01).  

   

 Tanto na realização quanto na efetivação do planejamento não 

podemos separar o educar do cuidar e permitir que a rotina sem reflexão 

e mudanças perpetue. Percebemos, com isso, que o planejamento não é 

um simples papel a ser preenchido.    
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 A forma como o professor escreve o planejamento, às vezes, 

também, é diferente; alguns precisam detalhar as atividades 

desenvolvidas, outros professores apenas elaboram o planejamento em 

tópicos e conseguem chegar ao objetivo.  

Em geral, o para construção de conhecimento didático, articulação com a 

criança e a comunidade planejamento na creche acontece semanal, as 

professoras preparam suas aulas considerando a necessidade das crianças. É 

um momento importante.  

11- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

A avaliação Formativa praticada pela creche, tem como objetivo observar a 

evolução e o progresso das crianças na aquisição ou não das aprendizagens e 

determinadas práticas pedagógicas.  

 

   A avaliação formativa se dará de forma contínua partindo da observação das 

mudanças no cotidiano que ocorrerão a partir de efetivação das ações, por meio 

da avaliação da participação da comunidade nos eventos e reuniões organizadas 

pela creche e ao longo do processo, quando a equipe em encontros de formação 

individual ou coletiva, refletir sobre o andamento dos projetos e sobre a 

participação da comunidade nas ações da creche.  

           O resultado da avaliação do desenvolvimento do aluno é expresso em 

Relatório Descritivo Individual Semestral, portanto, “(...) a forma final de registro 

da avaliação de cada criança será apenas uma síntese de tudo o que se observou, 

analisado e discutido junto com a equipe pedagógica e gestora por meio de 

Conselho de Classe, realizado em dois períodos do ano, no final do 2º bimestre e 

final do 4º bimestre.   

Na creche Divino Espirito Santo são atendidas 230 (duzentos e trinta) 

crianças, sendo oferecida 05(cinco) refeições diárias: café da manhã, colação, 

almoço, lanche da tarde e jantar, sendo o cardápio feito por mim nutricionista 

semanalmente, procuro atender as necessidades nutricionais das crianças durante 

o período de  permanência na creche,  contribuindo para seu crescimento e 

desenvolvimento, além da formação de hábitos alimentares saudáveis usando 
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alimentos de várias cores, texturas  e consistência de acordo com a idade, para 

melhor atendê-los.   E todas as atividades envolve o cuidar e o educar, na hora das 

refeições não é diferente porque as crianças estão aprendendo sobre a importância 

da alimentação e a necessidade de comer frutas e verduras, o modo a se sentar à 

mesa, utilizar os talheres, a mastigação correta, ao mesmo tempo alerta sobre 

hábitos de higiene e de boas maneiras, cuidado para não desperdiçar os alimentos 

entre outras orientações são feitos projetos sobre alimentação saudável, higiene 

das mãos usando exposição de frutas e verduras e teatros com fantoches. 

Os pais são chamados para uma roda de conversa explicando como funciona 

a alimentação das crianças com intolerância e alergias. 

O uso de chupeta e mamadeiras é frequente principalmente para as crianças 

do maternal l o que faz com que eles não tem uma boa aceitação na hora das 

refeições, com isso estamos agendando com os pais para uma roda de conversa onde 

explicamos  a idade certa do uso da mamadeira e chupeta, para fazer uso saudável 

do objeto, os pais precisam estar cientes de que a mamadeira é apenas um meio de 

dar o alimento à criança e que a partir dos 6 meses, a criança pode começar a tomar 

sucos e água em copinhos com tampas adaptadas (e com a devida supervisão), em 

vez de usar mamadeiras pequenas. A medida facilita a adaptação aos copos, 

familiarizando a criança desde cedo com o objeto, que esteja atento a coordenação 

motora da criança, quando ela demostra a firmeza para segurar o copo sozinha, 

mostrando que é um bom momento de tirar a mamadeira. 

No universo de 230(duzentos e trinta) crianças sendo feita uma avaliação 

nutricional com o peso e altura, temos 20% delas com o peso e altura adequados para 

a idade, sendo 5% com peso baixo para idade e 5% com o peso elevado para a idade.  

As funcionárias da cozinha são orientadas a seguir o cardápio semanal e um manual 

de boas práticas de higiene, sendo feito treinamento sobre higiene dos manipuladores 

de alimento por semestre.  

12- CONSELHO DE CLASSE 

          Objetivo de ampliar o conhecimento sobre a criança, por meio da visão 

de diferentes olhares, é uma reunião avaliativa em que todos os profissionais 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem discutem acerca da 

aprendizagem das crianças. O Conselho de Classe é obrigatório e tem por 
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objetivo o acompanhamento e a avaliação do processo de desenvolvimento da 

criança, incluindo o seu resultado final. Devem participar do Conselho de 

Classe: docentes, diretor da Instituição Educacional e, sempre necessário 

profissionais especializados e representantes dos estudantes e/ou pais.   

13-APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS.  

         O projeto: “EU IMAGINO, RECONTO E APRENDO COM OS 

CONTOS DE FADAS” faz-se importante na formação das nossas crianças 

que através deles poderão formar-se e informar-se sobre a vida e os 

ambientes que as cercam durante todo ano letivo.  

         O Centro de Convivência Educacional Infantil Divino Espirito Santo, 

desenvolve um projeto chamado DIVERSIDADE CULTURAL, onde vem 

sendo aprimorado a cada ano.  

          Trabalhamos em parceria com Secretaria de Educação e 

realizamos anualmente o Projeto Plenarinha. 

 “A Plenarinha como tema ‘’Universo do Brincar’’ tem como objetivo a 

participação das crianças das reflexões de seus direitos e necessidades. Este 

projeto materializa-se por meio da escuta sensível e atenta às crianças, de forma 

a considerar sua percepção sobre situações que vivenciam na escola e na 

sociedade. oportunizar as crianças da Educação Infantil da Rede Pública e 

conveniada de Ensino do Distrito Federal, por meio da escuta sensível e atenta, 

a promoção de seu exercício de cidadão ativo, participativo e conhecedor dos 

seus direitos e deveres, vivenciando a interlocução com o Currículo da Educação 

Infantil em suas diferentes expressões e linguagens.”  

          Nos meados do segundo semestre trabalhamos com as crianças a 

transição, como os alunos do maternal II que vão deixar a creche para se inserir 

na escola pública sequencial. Assim, procuramos sensibilizar e preparar as 

crianças para essa nova etapa de vida.  
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14 - PROJETOS 

 

14.1 -  PROJETO DE ADAPTAÇÃO 

 

Duração: mês de fevereiro/volta as aulas mês de julho de 2018. 

 Justificativa: Os primeiros dias na creche geram expectativas, 

ansiedade, insegurança, angústias, medos e dúvidas em pais, crianças, 

educadores e funcionários. Poderíamos dizer que a adaptação é o 

processo pelo qual a criança passa desde seu ingresso na escola, até que 

permaneça nela com tranquilidade e sem sofrimento. 

Portanto é fundamental desenvolver um trabalho que facilite a transição 

do ambiente familiar para o escolar, planejando atividades que garantam 

uma inserção gradativa, envolvendo todos em um ambiente afetivo e 

acolhedor. 

Objetivo Geral 

Proporcionar um ambiente agradável e acolhedor para que a criança 

possa se sentir segura e confiante; trabalhar a autoestima nos alunos para 

que eles possam relacionar-se com o outro. 

Objetivos Específicos 

• Desenvolver uma imagem de si, atuando de forma mais independente, 

confiando em suas capacidades e percepção de suas limitações; 

• Possibilitar à criança o reconhecimento da instituição como um espaço aberto 

ao seu desenvolvimento integral, complementando e ampliando seus conhecimentos 

já trazidos de casa; 

• Estabelecer relação de confiança recíproca entre professores, crianças e 

famílias; 

• Receber as crianças com atenção, afeto e cuidado; 

• Acolher com atividades planejadas priorizando o lúdico e os momentos de 

interação; 
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• Amenizar a ansiedade e a dor da separação da criança com a mãe ou 

responsável; 

• Estabelecer vínculo afetivo entre o professor e a criança; 

• Cuidar e educar com respeito e afeto nos primeiros contatos da criança ao 

ingressar ou regressar à escola.  

Atividades Desenvolvidas 

• Receber todas as crianças com um belo sorriso, um mimo; 

• Brincadeiras dirigidas no pátio que proporcionam o desenvolvimento das 

diversas formas de linguagem como cantar, dançar, imitar, balbuciar, 

desenhar, pintar, dentre outras; 

• Atividades que instiguem a imaginação e a criatividade faz-de-conta, 

recanto de histórias e brincadeiras livres. 

• Atividades de pintura livre sem interferência; 

• Atividades modelagem com massinha; 

• Atividades de recorte e colagem; 

• Atividades com fantoches e vídeos; 

• Atividades com apresentação músicas e cantada; 

• Atividades livre no pátio; 

• Atividades lúdica e dança no solário 

• Atividades de bola e brincadeiras dirigidas; 

• Atividades usando sucatas. 

 

Avaliação:  

         Contínua, feita através da observação, registro e fotos para verificar como 

foi o desenvolvimento da criança.  
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14.2 PROJETO: “EU IMAGINO, RECONTO E APRENDO COM OS CONTOS DE 

FADAS”.  

Duração: Todo ano letivo de 2018. 

Justificativa: Percebe-se que as crianças adoram imaginar, criar e fantasiar com 

diversas histórias, então esse projeto visa ampliar essa imaginação na terra da 

fantasia ampliando o conhecimento por histórias por meio dos CONTOS DE FADAS.  

OBJETIVOS:  

Trabalhar condutas e valores humanos através dos clássicos;  

Estimular a criatividade e a imaginação;  

Despertar o interesse pela leitura;  

Propiciar momentos de prazer com as dramatizações e canções;  

Estabelecer relações entre os contos de fadas com a vida social, visando 

os avanços tecnológicos;  

Desenvolver a comunicação oral e a leitura de imagens, tanto no plano 

de papel como no computador.  

  

CONTOS A SEREM TRABALHADOS:  

  

 Chapeuzinho Vermelho;  

 Os Três Porquinhos;  

 Branca de Neve;  

 Pinóquio;  
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 Cinderela;  

 A Bela e a Fera;  

 Alice no País das Maravilhas.  

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA/LINGUAGEM DIGITAL:  

Historias orais, escritas e via internet;  

Fatos vividos e imaginados;  

Historiam encenadas e assistidas (tv e computador);  

Dinâmicas;  

Desenho como forma de representação;  

Reprodução de histórias;  

Pesquisas de novos Contos na internet.   

LINGUAGEM MATEMATICA/LINGUAGEM DIGITAL:  

Coordenação motora;  

Tempo, dia/noite;  

Noção espacial;  

Quantidades e cores; 

Jogo da memória 

(papel e virtual)  

Coreografia, improvisada e dirigida.  

LINGUAGEM ARTISTICA/LINGUAGEM DIGITAL  

Percepção auditiva;  

Brincadeira de roda;  
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Sons produzidos por fontes naturais e sonoras;  

Imitações de sons (personagens das histórias);  

Músicas e historias ao som de cd, DVD e internet;  

Teatro e dramatização, pintura  

INTERAÇÃO COM A NATUREZA E COM A SOCIEDADE:  

Tipos de moradias;  

Roda de conversa;  

Pesquisa sobre a vida de cada personagem do conto em questão 

(internet);  

Diferentes tipos de vestimentas, inclusive as do mundo real;  

Expressão e manifestação de seus desejos e sentimentos;  

Escolhas dos contos preferidos;  

Mostra cada valor humano através dos personagens;  

Brincadeiras que demostre condutas e valores;  

Mostra o valor do mundo real e imaginário  

Linguagem Corporal 

Movimentos naturais imitativos e rítmicos;  

Expressão corporal;  

Expressão facial;  

Uso do corpo na dança; Exercícios de ordem e locomoção  

Rodas e brinquedos cantados.  
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    Foto: Projeto de leitura contos de fadas.                                  Foto: Apresentação dia do Livro 

14.3 PROJETO: PROJETO DIVERSIDADE CULTURAL  

Tema: Diversidade Cultural  

Público alvo: crianças de 02 e 03 anos de idade 

Tempo de duração: Todo o ano letivo de 2018 

  

Justificativa:  Verificamos a necessidade de um projeto que trabalha com valores, 

tolerância às diferenças, regras de convivência, identidade e autonomia. O projeto 

visa trabalhar a explorar a diversidade cultural existentes nas regiões do Brasil, 

proporcionando as crianças o contato com outras culturas e de modo consequente 

com o novo, enriquecer o desenvolvimento da tolerância ao diferente e reforçando a 

autoestima e identidade de cada um. Por se tratar de um projeto que tem como tema 

a Diversidade Cultural, aborda valores, respeito ao próximo e regras de convivência 

em suas atividades permitindo explorar todos os eixos como natureza e sociedade, 

as linguagens oral e escrita, Artes, Matemática, Música, Tecnológica e Digital. 

 

Vygotsky sustenta que todo conhecimento é construído socialmente no âmbito das 

relações humanas, tencionando por base o desenvolvimento do indivíduo como 

resultado de um processo sócio histórico, enfatizando o papel da linguagem e da 
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aprendizagem nesse desenvolvimento, visando a troca de conhecimento de um para 

outro. 

Objetivo Geral: Abordar as diversidades culturais bem como suas particularidades, 

através do processo de conhecer, descobrir, interagir, crescer e apropriar-se de 

novos repertórios de forma prazerosa, rica e envolvente. 

Objetivo Específico: 

• Pesquisar diferentes culturas da comunidade; 

• Trabalhar interação entre família e escola; 

• Possibilitar a construção da valorização das diferentes culturas que existem 

no Brasil; 

• Comemorar a diversidade cultural com a expressão corporal, ritmos, comidas 

típicas e costumes; 

• Exposição de trabalhos culturais; 

• Passeios em teatro, cinema e outros espaços culturais; 

• Apresentações de danças, músicas regionais com a presença da família; 

• Trabalhar a respeito do cotidiano da educação infantil; 

• Conhecer e valorizar a diversidade humana; 

• Conhecer e valorizar a cultura afro-brasileira e indígenas; 

• Respeitar o outro com suas crenças, credo e outros valores. 

Atividades Desenvolvidas 

• Rodas de conversa; 

• Leitura de livros infantil, revistas, gibis; 

• Visitas de museu, teatro, cinema e outros; 

• Dramatização, filmes, fantoches; 

• Leitura de contos e lendas, conto e reconto, parlendas, poesias; 

• Jogos e brincadeiras dirigidas; 

• Confecções de brinquedos com sucatas; 

• Apresentação, danças, músicas, regionais e de épocas; 

• Exposições de trabalhos e comidas típicas. 
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Habilidades a serem desenvolvidas durante o projeto: 

• Hábito de ouvir; 

• Hábito da leitura; 

• Trabalhar a oralidade; 

• Expressão crítica; 

• Comunicação; 

• Criatividade; 

• Autonomia; 

• Respeito às regras sociais e outras. 

 

 

Avaliação: 

Contínua, feita através de observação, registro e fotos para verificar como foi o 

desenvolvimento da criança. 

 

Recursos: 

• Papéis diversos, giz de cera, tintas, livros, cola, tnt, tesouras, pincel; 

• Parquinhos de diversão, cinema, tv, livros, jogos, brinquedos pedagógicos 

• Fantoches e fantasia                 

                                                                                  

foto: Peça de teatro                                                                               foto: Apresentação do circo. 
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Foto: Atividades dirigidas                                                     Foto: Caminhada prevenção contra a dengue 

 

 

 

 

 

14.4 - PROJETO A IMPORTANCIA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL   

 

 JUSTIFICATIVA 

Nas últimas décadas, é crescente o número de crianças que recebem 

diariamente cuidados fora do lar de forma coletiva, tendo como impactos à saúde a 

transmissão de doenças infecciosas. Mas, medidas de prevenção simples podem 

ser adotadas para diminuir a transmissão de doenças nesses ambientes. Nos 

centros de educação infantil, os cuidados prestados às crianças referem-se à 

higiene, à alimentação, ao desenvolvimento, às atividades lúdicas e à saúde, 

independentemente da qualidade do cuidado que ela possa receber em casa e das 

outras pessoas responsáveis por ela (BOGUS, 2007). 
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Como o atendimento na creche é de período integral e, dessa forma é responsável 

pelas principais refeições do dia, torna-se fundamental que a criança tenha 

conhecimento da importância de alimentar-se bem, assim como, permita-se 

experimentar alimentos diversos. Pretende-se levar ao conhecimento dos alunos que 

tanto a carência quanto o excesso de alimentos podem gerar doenças e prejudicar 

o crescimento. Ao compreender a importância da alimentação saudável, espera-se 

uma mudança de hábitos alimentares. 

OBJETIVO GERAL:  

Diferenciar frutas, verduras e legumes, bem como a importância desses alimentos 

para nossa saúde. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Identificar as preferências alimentar das crianças;  

• Reconhecer alimentos que faz bem à saúde; 

• Identificar cores, textura e os diferentes sabores dos alimentos; 

DESENVOLVIMENTO 

Oficina culinária com legumes, verduras e frutas: fazer salada de frutas, salada com 

legumes e sopa com verduras em conjunto com as crianças; 

Cantar músicas, jogos de forma lúdica e pouco estressante; 

Identificação e diferenciação de textura e cores através dos alimentos; 

Desenho livre de frutas ou alimento preferido; 

Criação de uma horta suspensa; 

Rodinha de conversa informal sobre o assunto; 

 

MÉTODOS E MATERIAIS UTILIZADOS 

 O público alvo da conversa proposta são as crianças do maternal l e ll, que se 

classificam em faixa etária de 2 e 3 anos, de ambos os sexos, a fim de orientar, 
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implementar e incentivar sobre a importância de comer alimentos saudáveis. Uma 

apresentação oral e com imagens ilustrativas, massas de modelar, fantoches de 

frutas, teatro com peças educativas, músicas temáticas, vestimentas que prendam a 

atenção das crianças. As apresentações e atividades com as crianças serão por 

tempo indeterminado durante o semestre para que a instituição alcance o objetivo 

da importância da alimentação saudável, e outro tempo para descontração para uma 

maior fixação do conhecimento prático do que será aplicado. 

 

Foto: Dia da apresentação do projeto fruta                   foto: Alunos se servido no seu proprio prato. 

 

14.5 - PROJETO A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE DAS MÃOS   

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o crescimento da criança, ela pode ser educada a lavar as mãos 

de forma correta com água e sabão, no qual deve ser um ato prazeroso para tal. O 

presente trabalho irá orientar as crianças existentes na creche sobre a importância de 

uma adequada higiene das mãos, a fim de diminuir os riscos de contaminação, de 

transmitir ou adquirir doenças.  
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OBJETIVO GERAL:  

Orientar as crianças da creche sobre a importância da prática adequada da 

higiene das mãos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Criar nas crianças, o hábito diário da lavagem das mãos;  

• Conscientizar sobre a importância da higiene das mãos, a fim de evita 

contaminação; 

• Prevenir doenças relacionadas à falta da higienização das mãos. 

 

 

12.6 - PROJETO A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE DAS MÃOS   

 

JUSTIFICATIVA 

Nas últimas décadas, é crescente o número de crianças que recebem diariamente 

cuidados fora do lar de forma coletiva, tendo como impactos à saúde a transmissão 

de doenças infecciosas. Mas, medidas de prevenção simples podem ser adotadas 

para diminuir a transmissão de doenças nesses ambientes. Nos centros de educação 

infantil, os cuidados prestados às crianças referem-se à higiene, à alimentação, ao 

desenvolvimento, às atividades lúdicas e à saúde, independentemente da qualidade 

do cuidado que ela possa receber em casa e das outras pessoas responsáveis por 

ela (BOGUS, 2007). 

De acordo com o crescimento da criança, ela pode ser educada a lavar as mãos 

de forma correta com água e sabão, no qual deve ser um ato prazeroso para tal. O 

presente trabalho irá orientar as crianças existentes na creche sobre a importância de 

uma adequada higiene das mãos, a fim de diminuir os riscos de contaminação, de 

transmitir ou adquirir doenças.  
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OBJETIVO GERAL:  

Orientar as crianças da creche sobre a importância da prática adequada da 

higiene das mãos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Criar nas crianças, o hábito diário da lavagem das mãos;  

• Conscientizar sobre a importância da higiene das mãos, a fim de evita 

contaminação; 

• Prevenir doenças relacionadas à falta da higienização das mãos; 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A lavagem das mãos é algo de extremo importância, e por isso mesmo tem de 

ser incutido nas crianças logo de pequenas. O simples ato de lavar as mãos faz com 

que se removam bactérias, suor, sujidades (que nas crianças é muito frequente devido 

à sua atividade de exploração do meio ambiente). Assim, esta ação previne possíveis 

contágios de gripes virais e outras doenças entre as pessoas. (BOGUS, C.M. et al., 

2007). 

          De acordo com o Unicef 2004, cerca de 1 milhão de crianças, com idade entre 

0 e 5 anos, morrem por doenças provocadas pela ausência da lavagem das mãos. 

Crianças são as mais afetadas, e prejudicadas por não serem orientadas a lavar as 

mãos (UNICEF, 2004). 

A higiene dos filhos é uma tarefa dos pais, e só aos 6 anos é que a criança está 

madura para cuidar de sua própria higiene pessoal, e os pais não devem passar a 

responsabilidade antes que elas estejam preparadas. Para que a criança seja bem   

em higienização e desenvolva bons hábitos é necessário que ela receba informações 

e exemplos. (ANVISA, 2005). 
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Dessa forma cabe aos pais passar para os seus filhos estes hábitos e, 

consequentemente, procurar escolas ou centros educacionais que mantenha também 

estes mesmos esforços, pois o desenvolvimento de uma criança passa com certeza 

também pela escola que é responsável pela continuidade de sua educação, na qual 

está inserido o desenvolvimento intelectual, social e emocional. Pontos fundamentais 

para que se estabeleça a continuidade desses princípios básicos de higiene para uma 

vida mais saudável (CARVALHO, 2007). 

 

COMO LAVAR AS MÃOS CORRETAMENTE 

· Use água corrente e sabonete (líquido ou em barrinhas individuais para uso único); 

· 10 a 15 segundos: palma da mão, dorso, entre os dedos, debaixo das unhas, 

polegares e pulsos; 

· Enxágue até eliminar toda a espuma; 

· Seque bem com toalha limpa; 

· A higienização também pode ser feita com o álcool em gel (com concentração de 

álcool a 70%); 

MÉTODOS E MATERIAIS UTILIZADOS 

De acordo com os objetivos apresentados demostraremos para as crianças do 

maternal l e II, de 2 e 3 anos da creche uma apresentação oral através de imagens 

ilustrativos, músicas temáticas sobre a importância da higienização correta das mãos, 

no dia-a-dia, como por exemplo, antes das refeições após usar o banheiro entre outras 

atividades. E conscientiza-las das diversas doenças a que estão sujeitas ao não 

adquirir esse hábito, apresentando os microrganismos de forma sucinta para que eles 

entendam que é prejudicial para a sua saúde.  

Será feito uma dinâmica com a música “Lava a mão” da série Galinha 

Pintadinha, dançando e brincando com as crianças. 

“Bom dia criançada, nós vamos ensinar para vocês como lavar as mãos 

corretamente. E quem gosta de dançar? Então vamos começar” (inicia a música). 
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“Então gente antes das refeições vocês devem lavar as mãos para evitar que 

os bichinhos vão para a barriguinha e fazendo com que vocês fiquem doentes. E 

também depois das brincadeiras, depois de usar o banheiro” 

 

TEMPO PROPOSTO 

A palestra sobre a higiene das mãos, terá a duração de 10 a 15 minutos, sendo 

divididos em um tempo para a explanação da importância da higiene das mãos 

durante o dia e outro tempo para a descontração com a música “Lava a mão” da série 

“Galinha Pintadinha” para uma maior fixação do conhecimento prático do que será 

aplicado. 

MÚSICA RELACIONADA A LAVAGEM DAS MÃOS 

 

Lava a Mão 

Galinha Pintadinha 

La la la la la la la 

Lava a mão 

Lava a mão (x2) 

Pra pegar no pão 

Lava a mão lava a mão 

Antes de qualquer refeição 

Lava a mão lava a mão 

Usou o banheiro? então... 

Lava a mão 

Lava a mão 

Mexeu na caca do chão?!(eca) 

Lava a mão 

Lava a mão 

 

Lava a mão 

 

Chegou da rua? 

Foi ao banheiro? 

Andou de busão? 

Brincou no chão? 

Espuma espuma 

E lava a mão 

 

 

http://letras.terra.com.br/galinha-pintadinha/
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Xic xic xic 

Lava a mão 

Xic xic xic 

La la la la la la 

Lava a mão 

La la la la la la la 

Lava a mão 

Lava a mão(x2). 
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