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APRESENTAÇÃO  

 O Centro de Educação Infantil Tia Nair I, para atender a demanda das 

Regiões do Paranoá, Paranoá Parque e Itapoã, oferece Educação infantil em 

parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, através de sua 

Mantenedora do Centro Social Comunitário Tia Angelina.  

  A instituição educacional delineia-se com a função de, cuidar e educar, 

crianças de 4 e 5 anos de idade, assume a responsabilidade de torna-la espaço 

privilegiado de convivência, de construção identidades coletivas e de ampliação de 

saberes  e conhecimentos de diferentes naturezas e como primeiro espaço  de 

educação coletiva fora do contexto familiar, tem a função sociopolítica e pedagógica. 

Para tanto, a Proposta Pedagógica, com seu plano de ação elaborado, representa 

um dos maios para que a Escola exerça sua autonomia, desenvolva os princípios 

educacionais garantidos pela Constituição, as práticas pedagógicas mediadoras de 

aprendizagem que, atuam como recursos de promoção de equidade e 

oportunidades educacionais entre as crianças, como plano orientar das ações dessa 

instituição, defina-se metas que se pretende para o desenvolvimento, as 

aprendizagens que se quer promovidas, tais como: o conhecimento científico e 

formal, orientados pela liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e, articular este 

saber, como os saberes e experiências já adquiridas pelas das crianças, em seu 

meio familiar e social. 
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A Escola é... 

Lugar de fazer amigos, brincar, educar – se. 

De crescer e ser feliz.  

                          Paulo Freire 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA NAIR I  

 

EQUIPE DE DIREÇÃO  

 

DIRETORA: 

Maria Gorete Teles da Cruz 

 

COORDENADORA PEDAGÓGICA: 

Simone Conceição de Souza 

 

SECRETÁRIA ESCOLAR: 

Damiana Ferreira Caetano de Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

DADOS DA MANTENEDORA: 

Centro Social Tia Angelina 

ENDEREÇO: 

QUADRA 04 CONJUNTO E LOTE4 CHÁCARA 28 VARJÃO – BRASÍLIA – DF  

CEP: 71555-115 

TELEFONES: 

(61) 3468-8167 – (61)3468-2838 

E-MAIL: 

centrosocialtiangelina@yahoo.com.br 

REPRESENTANTE LEGAL: 

Joel Queiroz da Silva 

DADOS DA INSTITUIÇÃO: 

Centro de Educação Infantil Tia Nair I 

ENDEREÇO: 

QUADRA 31 CONJUNTO C LOTE 10 – PARANOÁ  

CEP: 71573-103 

TELEFONES: 

Direção: (61) 3369-3175 

Administrativo: (61) 3369-2403 

Secretaria: (61) 3369-6087 

E-MAILS: 

tianair2paranoa@gmail.com 

7goretemaria@gmail.com 

danny.caetano2013@gmail.com 

 

 



7 
 

 

I – ORIGEM, HISTÓRIA, NATUREZA E CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO.                           

 O Centro de Educação Infantil Tia Nair I, pela Portaria nº 281/2016 – SEDF, 

de 31 de agosto de 2016 foi autorizada, em caráter excepcional e a título precário, a 

ofertar a Educação Infantil: de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade, pelo prazo de 1 

(um) ano, no  Paranoá. 

  O Paranoá é uma Região Administrativa já consolidada, porém, vêm 

recebendo um grande contingente de novos moradores do Paranoá Parque, recente 

expansão do bairro. Em sua maioria essas famílias estão em vulnerabilidade 

econômica com seus filhos em idade de escolaridade, o que apresenta o alto 

número de crianças na faixa de 4 e 5 anos de idade, sem acesso a escola.  

           Com intuito de garantir o acesso à educação a educação em tempo integral 

as crianças do Paranoá, promovendo o desenvolvimento global dos aspectos físicos, 

psicológicos, linguísticos, intelectuais e sócias, a Mantenedora do Centro Social Tia 

Angelina, estabeleceu parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

Criando então o Centro de Educação Infantil Nair I, para atender à demanda de 

ensino desta região do DF. 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

TÉRREO 

- 6 SALAS DE AULA 

-  3 BANHEIROS INFANTIS 

- 2 BANHEIROS PARA ADULTOS 

- 1 COZINHA 

- 1 COZINHA AUXILIAR 

- 1 LAVANDERIA 

- 1 SECRETARIA 

- 1 ÁREA DE LAZER 

 

 

1º ANDAR 

- 3 SALAS DE AULA 

- 1 SALA DA DIREÇÃO 

- 2 BANHEIROS INFANTIS 

- 1 BANHEIRO PARA ADULTOS 

- 1 PÁTIO 

- 1 SALA DOS PROFESSORES 

- 1 SALA DA NUTRICIONISTA 
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PLANILHA COM INFORMAÇÕES DE ESPAÇO FÍSICO DAS SALAS DE AULA 

CRE – PARANOÁ/UNIPLAT 

UNIDADE ESCOLAR: INSTITUTO SOCIAL TIA NAIR 

 

Nº DE 

ORDEM 
ANDAR TURMA 

ESPAÇO 

FISICO 

DA 

SALA 

ÁREA 

DA 

SALA 

(m2) 

CAPACIDADE 

FÍSICA POR 

ALUNO (M2) 

CAPACIDADE 

FÍSICA SALA 

DE AULA 

Nº DE ALUNOS 

POR 

SALA/CONVÊNIO 

OBSERVAÇÕES 

1 TÉRREO SALA 01 
4,63 m x 

5,19 m 
24,03 1,20 20 20  

2 TÉRREO SALA 02 
4,31 m 

x5,19 m 
22,37 1,20 19 19  

3 TÉRREO SALA 03 
4,39 m x 

5,16 m 
22,65 1,20 19 19  

4 TÉRREO SALA 04 
4,37 m x 

5,17 m 
22,59 1,20 19 19  

5 TÉRREO SALA 05 
6,13 m x 

4, 37 m 
26,79 1,20 22 22  

6 TÉRREO SALA 06 

4,62 m x 

4,30 m 
22,64 1,20 19 19  

1,63 m x 

1,70 m 

7 
1º 

ANDAR 
SALA 01 

6,60 m x 

3,63 m 
24,68 1,20 21 21  

8 1º 
ANDAR 

SALA 02 

(NOVA) 

9,99m x 

3,62 m 
36,16 1,20 30 28  

9 1º 
ANDAR 

SALA 03 
8,80 m x 

3,63 m 
24,66 1,20 21 21  

TOTAL 226,60 1,20 190 188  

 

 

 

A mantenedora   

 O Centro Social Comunitário Tia Angelina, se iniciou pela vontade e 

persistência de Angelina Pereira de Matos, mãe, esposa, moradora e fundadora na 

Região Administrativa do Varjão, desde a década de sessenta, cuja visão social, 

sempre atenta a condição da mulher, seu fortalecimento na sociedade e na família, 

com formação religiosa, de grande valor humano ao ouvir os pedidos de mães que 

não tinham onde deixar seus filhos, durante expediente de trabalho, decidiu abrir as 
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portas de sua única casa para cuidar das crianças da vizinha e garantir que as mães 

pudessem trabalhar com tranquilidade e concentração nas tarefas diárias, de 

domésticas das mansões do Lago Norte, uma RA bem próxima a vila do Varjão com 

outros aspectos sociais e financeiros                                                                                                                                         

 Seus filhos foram criados e formados para o trabalho social e a preocupação 

com o “cuidar do outro”. As crianças foram aumentando em números e veio a 

necessidade da construção de um barracão de madeira grande dividido em salas 

que acomodassem mais com conforto as crianças atendidas. 

            Em julho de 1996, a idealização desse projeto veio a óbito com tudo, a 

missão social e educacional, floresceu nas mãos de sua família e a continuidade 

seguiu adiante com os seus filhos. Com o crescimento de novas unidades, a família 

resolveu homenagear a primogênita dos irmãos, a senhora Nair Queiroz, pedagoga, 

mãe, gestora social e que nunca desistiu de continuidade de sua mãe, dando o 

nome de sua nova unidade no Paranoá Tia Nair I. 

 O nome Tia Nair é uma homenagem dos irmãos, a irmã mais velha que 

acredita no trabalho da formação do sujeito de direito, isto é, dos direitos humanos, 

dos deveres humanos e sua formação como ser individual e social que será 

responsável pela ética e pela garantia de cidadania até da vontade de dar 

continuidade da mãe que os ensinaram o cuidado com o outro e amor pela vida.  

              Em 2015 com a proximidade da entrega de milhares de moradias populares 

no Paranoá Parque percebeu – se a necessidade de uma maior oferta de educação 

infantil para região. O Centro Social Comunitário Tia Angelina, consolidou o Termo 

de Colaboração com a SEEDF para abraçar e assistir esta comunidade indo a 

campo atrás de um novo espaço.  

  A Instituição encontra o CASFA (Centro e Apoio Social Francisco de Assis), 

que faz trabalho Social na Comunidade há 20 (vinte) anos, na Quadra 31 Conjunto C 

lote 10. Que cede seu espaço de funcionamento por meio de cessão de uso de 

imóvel para a implementação do programa de Educação Infantil, a criança de 4 e 5 

anos de idade. 

                                                                                                                                                   

II – FUNDAMENTOS NORTEADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA                         

 Para esta Instituição, a principal fonte de humanização e de transformação 

social é educação. Com base nesta premissa, o Centro de Educação Infantil Tia Nair 
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I, atende a população do Paranoá e adjacências, cujas mães são trabalhadoras de 

várias regiões do Distrito Federal, este apoio busca assegurar o direito à proteção e 

ao pleno desenvolvimento a que fazem jus a crianças, de acordo como art. 2° da Lei 

Orgânica da Assistência Social – Lei n° 8.742, de 07 de setembro de 1993, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n 8069, de 13de julho de 1990, a Lei n° 

13.257 de 2016 – Estatuto da Criança e Adolescente, e a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei n° 9394, de 20 de dezembro de 1996), que garante a 

oferta em creches e pré – escolas em espaços institucionais públicos ou privados 

que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos, além das Diretrizes Curriculares 

Nacionais e do Currículo em Movimento da Educação Infantil regido pelo Distrito 

Federal. 

                É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

 

Princípios Orientadores   

 Os princípios são normas criadas para conduzir o trabalho didático 

pedagógico e conformidade com as necessidades da instituição e em conformidade 

com a clientela educadora na instituição. 

  Sabe – se que os princípios da aprendizagem significa manifestam – a partir 

da natural potencialidade de aprender do ser humano. O que diferencia o cérebro do 

ser humano dos demais seres é a capacidade de suas estruturas cognitivas, 

associarem conceitos e produzirem novos conhecimentos. Neste contexto, a escola 

oferece aprendizagens significativas, desenvolvimentos de habilidades e domínio de 

competências.                                                                                                                                                               

 De acordo com a ação pedagógica, são estabelecidas relações cotidianas, 

pressuposto básico e medidas didáticas que facilitem os princípios para a 

aprendizagem coletiva e que favoreçam relações significativas da criança com seus 

pares e consigo mesma. 
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  O trabalho educativo na Educação Infantil assenta – se sobre os princípios 

da Resolução n° 05, de 17 de dezembro de 2009, que estabelece ação  educativa 

nos seguintes princípios: Éticos, Políticos e Estéticos:  

 

Princípios Éticos 

  A instituição tem que garantir um clima de segurança emocional, para que as 

crianças possam sentir – se bem no espaço fora da família, para desenvolver 

integralmente. Para tanto os professores devem estar bem preparados para receber 

crianças das mais diversas filosofias culturais. Para tal a instituição deve apresentar 

uma rotina bem organizada, saudável e segura. Os princípios éticos referem – se à 

valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da pluralidade de 

manifestações artísticas e culturais, oportunizando o desenvolvimento da 

imaginação, de habilidades criativas, da curiosidade e da capacidade de expressão 

nas múltiplas linguagens, a partir de estímulos sensoriais, pela leitura e releitura, 

criação e recriação, apropriando – se de muitos saberes. 

 

Princípios Políticos 

  A instituição garante as crianças e educadores o direito de manifestar 

livremente suas ideias, ideologias, cultura e religiosidade, sem nenhuma repressão e 

constrangimento no que se refere à manifestação direta ou indireta de seus 

sentimentos. O trabalho pedagógico é direcionado de acordo com a comunidade e 

regionalizado conforme a cultura da região. 

 

Princípios Estéticos  

  A dimensão estética (sensibilidade na relação pedagógica) deve considerar 

os princípios éticos, sendo a ação pedagógica orientada pelo respeito, solidariedade 

e justiça que são promotores do diálogo. 

 A construção do conhecimento se dá a partir do trabalho real. As brincadeiras, 

os jogos, os teatros, as explorações com as matérias diversos fazem parte do 

estético pedagógico. As crianças desenvolvem – se a partir da manutenção orgânica 

e interações sociais e das experiências vivenciadas na coletividade.  
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Princípios Pedagógicos  

 O professor, em sua prática pedagógica intencionalmente planejada, tem um 

papel fundamental como mediador e incentivador na construção das identidades das 

crianças pelos quais é responsável, devem considerar a integralidade e 

indivisibilidade das dimensões expressivo – motora, afetiva, cognitiva, linguística, 

ética, estética e sociocultural das crianças, deve assegurar, a elas, a manifestação 

de seus interesses, desejos e curiosidades ao participar das práticas educativas, 

valorizar suas produções, devem criar condições para que as crianças, construam o 

seu próprio conhecimento, desenvolvam suas relações interpessoais, garanta a 

formação de atitudes de respeito, de solidariedade  e aprenda a identificar e a 

combater preconceitos, e ainda, oportunize às crianças possibilidades de 

aprendizado, de  compreensão do mundo e de si próprio trazidas por diferentes 

tradições culturais, fortalecendo a autoestima e os vínculos afetivos da criança.  

 

Princípios da Educação Integral  

 Pensando na escola como responsável pela formação do SER único e 

inserido num social plural, fundamentam – se os princípios para a Educação Integral, 

nova proposta educacional do Centro Social Comunitário Tia Angelina, a partir do 

ano de 2017, atende crianças no horário integral, de 7h30 ás 17h30.  

                 No contexto educativo os fundamentos norteadores pedagógicos e 

administrativos, atendem as crianças em período integral, realiza o ensino e 

favorece aprendizagens a partir da diversidade social, econômica e cultural de toda 

comunidade escolar. 

  A instituição educacional realiza analises sobre avanços que foram e são 

significativos, as inovações em nosso sistema educacional, que visam uma 

educação de qualidade para comunidade escolar, pautada nos princípios já 

mencionados.  

                                                                                                                                                            

Função Social    

 A função social da escola é garantir, primeiramente, a aprendizagem do 

aluno, possibilitando – o ser capaz de pensar, de criar hipótese acerca de um 

determinado conhecimento, de agir em grupo, bem como de se inserir em contextos 

com o mundo moderno, com seus pares, com objetos, com objetivos, com a 
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linguagem e com os professores num ambiente de aprendizagem favorável á 

humanização, visando assim á formação de um aluno sujeito singular e complexo.

  Toda criança necessita de ações complementares e conjuntas que envolvem 

a família, a comunidade e a sociedade civil organizada. Nesse contexto, à 

dissociabilidade das ações de educar, bem como o papel da brincadeira e das 

integrações é uma das principais formas de expressão da infância.  

                 A cultura da infância, a ser cultivada pela instituição educacional, coloca a 

brincadeira como meio de expressão, aprendizagem e desenvolvimento, garantindo 

a cidadania infantil; reconhece a necessidade de integrações entre os pares etários, 

os adultos e os objetos, permitindo a exploração do mundo; associa as 

possibilidades da criança de ser cuidada e de ser cuidada, criando um ambiente 

seguro, estimulante, acolhedor, instigante, protegido, alegre.  

 Nessa perspectiva, a escola deve buscar novas formas de despertar o 

interesse e incentivar a criatividade dos alunos, e de  contribuir cada vez cedo com a 

formação de cidadão ético. 

  O Centro Educacional Infantil Tia Nair I exerce a sua função social de garantir 

a comunidade escolar, condições necessárias para o exercício da cidadania. 

Professor e monitor são mediadores de novas conquistas, atentos e carinhosos, 

ampliam e sistematizar o conhecimento, sempre valorizando e respeitando as 

hipóteses, interesses, criatividades e formas de expressão das crianças. Professor e 

monitor priorizam a integração fundamental para que a criança adquira segurança 

em suas capacidades motoras, afetivas, cognitivas, expressivas e sociais e acima de 

tudo para que aprenda a resolver seus problemas e conflitos através de diálogo e 

respeito.  

                                                                                                                                                                      

III – MISSÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS  

 A missão do Centro de Educação Infantil Tia Nair I é proporcionar às crianças 

da Educação Infantil um ambiente acolhedor e estimulante, favorável ao 

desenvolvimento de suas potencialidades, de sua autonomia e das características 

de sua personalidade. 

 

Objetivo Geral 
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 Impulsionar o desenvolvimento integral das crianças, garantindo a de cada 

uma delas o acesso a construção de diferentes linguagens, assim com o direito a 

proteção, a saúde, a liberdade, ao respeito, ao respeito conhecimentos e a 

aprendizagem, a dignidade, a brincadeira, a convivência e integração com as outras 

crianças (DCNEI 2010). 

 

Objetivos Institucionais:     

 Atender, integralmente, crianças na faixa etária de 4 a 5 anos, 

desenvolvendo atividades de Educação Infantil, em tempo integral, dentro 

dos critérios de seleção estabelecidos pela Secretaria de Educação do 

Distrito Federal; 

 Promover a socialização ao educando pelo enriquecimento de suas 

experiências adaptativas; 

 Proporcionar à criança condições favoráveis para aquisição de 

conhecimento, oportunizando atividades que favoreçam o seu 

desenvolvimento físico mental e emocional; 

 Permitir o desenvolvimento de potencialidades que levem a criança a 

construção da autoestima e da cidadania; 

  Desenvolver atividades educacionais, culturais, físicas e de lazer que 

assegurem o desenvolvimento global da criança e permitam o 

envolvimento da comunidade no processo educativo. 

 Desenvolver atitudes de respeito e cuidado para si mesmo e para a 

autoridade.                                                                                                                                                 

 Incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, 

a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e 

social, ao tempo e a natureza; 

 Promover a integração, o cuidado, a preservação e conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na terra, assim o não 

desperdício dos recursos naturais; 

  Estimular a formação de atitudes e hábitos saudáveis; 

 Criar espaços de socialização e integração para as crianças e suas 

famílias.                                                                                                                                                              
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IV – ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO E DO ENSINO OFERECIDO 

  A instituição oferece a educação básica na etapa de Educação Infantil, 

agrupando as crianças de acordo com a faixa etária, considerando as possíveis 

regularidades relacionadas aos aspectos afetivos, emocionais e cognitivos, 

agrupando as crianças de acordo com a legislação vigente. 

 Educação Infantil - Creche – 0 a 3 anos e 11 meses de idade.  

 Pré – Escola I para crianças de 4 anos e 11 meses de idade. 

 Pré – Escola II para crianças de 5 anos e 11 meses de idade. 

  Horário de funcionamento, de segunda-feira a sexta-feira, de 7h30 ás 17h30, 

correspondendo uma jornada de 10 horas, 200 dias letivos, de efetivo trabalho 

escolar. 

 É assegurado o direito à matrícula na Educação Infantil, conforme legislação 

vigente e, encaminhados pela Regional de Ensino. 

 No Centro de Educação Tia Nair unidade I, registra-se o compromisso com a 

educação inclusiva, com a previsão de ações pedagógicas em observância á 

legislação nacional vigente, “ressaltando o desafio do ensino regular de atender á 

diversidade”, e, como critério de enturmação, matricula-se um estudante deficiente 

por turma, quando a deficiência for acentuada, e dois por turma, nos demais casos.  

 O Centro de Educação Tia Nair I, exerce papel facilitador na formação do 

hábito alimentar oferecendo 5 refeições diárias distribuídas assim:  

 

Práticas Cotidianas da instituição educacional: 

 

 Acolhimento  

  O acolhimento tem objetivo, promover uma integração escola, família e 

estudantes, criando um ambiente agradável e acolhedor, estabelecendo um clima de 

confiança e troca. 

   Esse momento, na escola a direção estabelece o primeiro contato 

recebendo as famílias ainda no portão de entrada e encaminhado os alunos para 

sua sala de aula, para o início das atividades pedagógicas. 

                                                                                                                                                                

Período de adaptação 
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 O período de adaptação acontecerá de forma gradativa tendo como 

parâmetro a faixa etária. 

  O ingresso da criança na escola nem sempre acontece com tranquilidade. É 

comum que algumas crianças se sintam em ficar distantes dos pais por um longo 

período de tempo, por isso, é necessário que haja uma parceria entre a família e a 

escola, de modo que o processo de adaptação ocorra da melhor maneira possível. A 

postura dos pais é muito importante nesse momento e pode ajudar ou atrapalhar, 

dependendo das atitudes tomadas. 

  Uma adaptação compromissada com o acolhimento significa abrir – se ao 

aconchego, ao bem estar, ao conforto físico e emocional, ao amparo. O ato de 

educar não se separa do ato de cuidar. Sendo assim, amplia – se o papel e a 

responsabilidade da instituição educacional, neste momento. Por isso, a forma como 

cada escola efetiva o período de adaptação revela a concepção de educação e de 

criança que orientam suas práticas. O planejamento das atividades é fundamental 

para não cair na falta de reflexão e para favorecer o dinamismo e as suas 

integrações. 

 Pensar como se dará a chegada das crianças (novas ou não) nos primeiros 

dias, pensar nos tempos, matérias e ambientes, nos profissionais e suas atribuições, 

nas famílias e suas inseguranças, são aspectos importantes para assegurar a 

qualidade da adaptação. Também é bom que as atividades não se distanciem do dia 

a dia, evitando criar expectativas que se cumprirão. 

 

Rotina: 

  É praticamente impossível a reflexão sobre a organização do tempo na 

Educação Infantil Tia Angelina, sem incluir a rotina pedagógica. Entretanto, é 

importante enfatizar que a rotina é apenas um dos elementos que compõem o 

cotidiano. 

  A rotina é o caminho para evitar atividade pela atividade, os rituais 

repetitivos, a reprodução de regras, os fazeres automáticos. Para tanto, é 

fundamental que a rotina seja dinâmica, flexível e surpreendente. É uma de 

organizar o coletivo infantil diário e concomitantemente, espelha o Projeto Político – 

Pedagógico da Instituição.                                                                                                                                                                                  

 O estabelecimento de objetivos claros e coerentes, a rotina promove 
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aprendizagens significativas, desenvolvem a autonomia e a identidade, propicia o 

movimento corporal, a estimulação dos sentidos, a sensação de segurança e 

confiança e o suprimento das necessidades biológicas. 

 

Refeição: 

 Fundamental que os profissionais orientem as crianças sobre a importância 

da alimentação para o desenvolvimento, por isso, há a necessidade de incentivar 

uma alimentação saudável e adequada a faixa etária. 

 Observação: O Centro Educacional Infantil Tia Nair conta com uma nutricionista. 

Quadro de atividades diárias para as crianças de Educação Infantil período 

integral: 

Horário Atividade Dias da semana 

7:30 Acolhida 2° feira a 6° feira  

7:45 Café  

8:30 Roda de conversa  

9:00 Parque /área de lazer  

9:30 Lanche  

9:50 Atividade dirigida  

11:25 Refeição  

11:55 Escovação   

12h Sono/descanso  

14h Lanche  

14:45 Banho  

15:45 Atividade dirigida com 

Monitor 

 

16:20 Jantar   

  17:30                                                         Saída                                             

 

                                                                                                                                                                   

V – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
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 O Centro de Educação Infantil Tia Nair – Unidade I, inserido no Sistema de 

Ensino do Distrito Federal, está organizado em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil, onde as atividades se desenvolvem por 

meio dos eixos de forma transversal e interdisciplinar, partindo das múltiplas 

linguagens das crianças. 

 A educação Infantil tem como atribuição instigar a criança a conhecer o 

mundo. A criança, por sua vez, é capaz de se expressar em sua relação lúdica com 

o mundo por meio de múltiplas linguagens: a fala, o desenho, o faz de conta, a 

pintura, a modelagem, a dança, o jogo simbólico, o teatro etc.  

  Cuidado consigo e com o outro: 

 Consciência do próprio corpo; 

 Convivência; 

 Saúde; 

 Identidade 

 Autonomia 

 Interação com a Natureza e com a Sociedade: 

 Organização dos grupos e seu modo de ver, viver e trabalhar 

 Os lugares e suas paisagens; 

 Objetos, matérias e processos de transformação; 

 Os seres vivos; 

 Os fenômenos da natureza. 

 

 Linguagem  Artística: 

             - Artes plásticas 

             - Música; 

             - Teatro. 

 

 Linguagem Corporal: 

              - Expressividade; 

              - Equilíbrio e coordenação; 

                                                                                                                                                                                    

 Linguagem Matemática: 
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              - Números e operações; 

              - Grandezas e medidas; 

              - Espaço e forma; 

              - Tratamento de Informação. 

 

 Linguagem Oral e Escrita: 

             - Fala e escuta; 

             - Leitura; 

             - Escrita. 

 

Linguagem Digital: 

 Na instituição, são utilizados para o enriquecimento das atividades 

pedagógicas a TV, aparelho de som, Data-show, computador e vídeos pedagógicos. 

Projetos Educativos desenvolvidos 

   O Centro de Educação Infantil Tia Nair I, desenvolve durante o ano letivo 

projetos estão articulados aos conteúdos curriculares, levando-se em conta a 

diversidade sociocultural da população escolar, que possibilitam autonomia, 

aprendizado e conhecimento para as crianças de acordo com a faixa etária, são 

eles: 

 Horta suspensa (Aroma e sabores): onde a criança pode aproveitar as 

garrafas PET para cultivar temperos e ervas aromatizada estimulando a 

criatividade ao ampliar a possibilidade de reutilização de materiais; 

 

 O projeto Datas Comemorativas: tem como objetivo integrar a criança em 

atividades culturais desenvolver a afetividade e o respeito á diversidade, 

proporcionar conhecimento de si e do outro, conhecer, aprender a respeitar 

costumes e culturas diferentes; 

                                                                                                                      

 Minha Escola e meus amigos: facilitar a adaptação da criança na escola, 

tornando o processo de socialização mais rápido. Esse projeto é fundamental 

no processo de socialização das crianças; 
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 Projeto pequeno leitor: trata-se de um projeto com atividades lúdicas, 

multidisciplinar, que envolve toda a turma. Exercita o pensamento simbólico 

no jogo do faz de conta, contribuindo para o crescimento pessoal, pois as 

crianças se defrontam com vários desafios; 

 

 Projeto Brincando com os sentidos: O projeto contribui e estimula de forma 

significativa as crianças a fim de desenvolver os seus cinco sentidos de 

maneira lúdica. Conhecer a si mesmo e o próprio corpo, ou seja, estimular o 

desenvolvimento psicomotor, emocional, social e cognitivo individualmente. 

 

 

 Projeto Sacola de leitura: O presente projeto tem como objetivo principal 

desenvolver atividade que possibilite momentos de interação entre as 

crianças e estimule a oralidade, a criatividade, a imaginação, percepção 

visuais e auditiva, desenvolver a capacidade de contar e recontar histórias, e 

desperta nas crianças o gosto pela leitura e escrita, aproximando – as ao 

habito de leitura. 

 

 Projeto Bichinho da Horta: Conhecer os bichinhos mais comuns em nosso 

ambiente e na horta, o modo de vida e suas características entender sua 

função para o equilíbrio do nosso meio ambiente. 

 

   

 Projeto meu corpo é assim: tem como objetivo, desenvolver as diferentes 

funções do corpo humano estimulando através de atividades físicas e 

motoras a atenção, percepção, a linguagem oral, a coordenação, a 

lateralidade, criatividade, etc; 

 Principais ações: Esquema corporal; confecção de murais; musicalização e 

recorte e colagem. 

 Responsáveis: Coordenador e professores. 

 Avaliação do Projeto: Observação e interesse constantemente para 

possíveis alterações.  
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 Projeto de alimentação Saudável: Esse projeto contribuirá para quebrar a 

resistência de algumas crianças a frutas e legumes oferecidos pela creche, 

introduzindo novas variedades alimentares. Incentivando o consumo de 

alimentos saudáveis e praticas de higiene, com isso contribuirá para uma boa 

saúde; 

 Objetivos: Promover o prazer de comer frutas e legumes.  

 Principais ações: Piqueniques: teatros e exposição de alimentos 

supervisionados pela nutricionista. 

 

 Projeto Self Service: 

Objetivos: Desenvolver hábitos nutritivos saudáveis; promover autonomia de 

escolha de alimentos; diminuir o desperdício de alimentos. 

 Principais ações: Palestras ministradas pela nutricionista da escola para 

implantação do projeto e treinamento da equipe pedagógica para o momento do 

servir os alimentos; aquisição de utensílios. 

 Responsáveis:  Nutricionista, direção, coordenação, professores, monitores e 

equipe da cozinha. 

 Avaliação do Projeto: Avaliar preferências e recusa das preparações 

constantes no cardápio e desenvolver atividades de educação nutricional com as 

preparações de pouca aceitação; avaliar a diminuição do que restou após as 

refeições. 

 

 Projeto Meio ambiente: esse projeto proporciona interação com a natureza 

por meio de ações de preservação do meio ambiente como: coleta seletiva, 

economia e preservação das águas, reaproveitamento de embalagens e etc. 

O envolvimento das famílias nesse projeto significa muito e provoca 

mudanças de atitudes e reflexões sobre os recursos naturais e o consumismo 

exagerado. Ser desenvolvido pequenos projetos como moradia, coleta 

seletiva, preservação da água, serão trabalhados nesse período por se tratar 

de projetos e interligados. 

Objetivos: Criar condições, mecanismos e atividades que permitam as crianças da 

creche perceber a natureza, as árvores e as plantas que estão ao                                                                                                                                  
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seu redor, instigando a curiosidade das crianças para que conhecendo, aprendam a 

cuidar. 

Principais ações:  Atividades com reciclagem; horta; coleta seletiva; plantação de 

árvore; iniciação cientifica coordenado pelos professores, coordenador e diretor.  

Avaliação do Projeto: A avaliação será diária com base nas observações do 

professor, tendo em vista a interação social e comportamental das crianças. 

 Plenarinha da Educação Infantil Tema: O UNIVERSO DO BRINCAR.  

Objetivos: Levar a criança a descobrir o mundo através do brincar. 

O brincar é por assim dizer, a linguagem infantil, a maneira que as crianças 

encontram para experimentar o mundo e expressar seu ser integral, 

colocando corpo, mente, sentimentos em evidência. 

Principais Ações: As atividades desenvolvidas e vivenciadas em cada 

projeto foram cuidadosamente incluídas ações e envolvimento com o meio 

ambiente. 

Avaliação do Projeto: A avaliação será diária com base nas observações 

física, social e comportamental. 

 

 Projeto Caixa surpresa: 

 Objetivos: Esse projeto visa enriquecer o momento da contação de histórias 

criando expectativas e aguçando a curiosidade das crianças, estimulando a 

percepção e a linguagem oral. 

 Principais ações: No momento da história a professora retira da caixa 

devidamente decorada, elementos que fazem parte da história enquanto aguça a 

curiosidade e faz uma ligação entre a imaginação e a realidade. 

 Responsáveis: Professores e monitores. 

 Avaliação do Projeto: Observação sistemática, crítica e criativa do 

comportamento de cada criança e, registro realizado pelo professor... 

                                                                                                                                 

VI - OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO E ENSINO E METODOLOGIA ADOTADA 

 “Impulsionar o desenvolvimento integral das crianças garantindo a cada uma 

delas o acesso à construção de conhecimentos e a aprendizagem de diferentes 
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linguagens, assim como o direito a saúde, a liberdade, ao respeito, a dignidade, a 

brincadeira, á convivência e a interação com outras crianças. “(DCNEI 2010 ) 

 O Centro de Educação Infantil Tia Nair- Unidade I, dentro desta perspectiva, 

visa uma dinâmica que viabilize a autonomia e o desenvolvimento das crianças, 

seja no trabalho individual ou coletivo respeitando a diversidade e os ritmos 

próprios, de cada um. 

  

 A Educação Infantil tem como objetivos: 

 Promover o desenvolvimento harmonioso da criança nos aspectos biológicos, 

psicológicos e socioculturais; 

 Estimular o desenvolvimento da linguagem da comunicação e coordenação 

motora; 

 Promover a participação em atividades que possibilitem a formação dos 

conceitos básicos; 

 Estimular a fala e o desenvolvimento das percepções auditivas, visuais, tátil, 

gustativa e olfativa; 

 Proporcionar condições de socialização, através de formação de hábitos que 

possibilitam novas experiências; 

 Proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar da criança e 

seu desenvolvimento integral, estimulando sua curiosidade e seu interesse; 

 Ampliar as possibilidades expressivas das crianças, utilizando gestos diversos 

do ritmo corporal nas suas brincadeiras, danças, jogos e demais situações de 

interação; 

 Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 

independente e confiante em suas capacidades: 

 Desenvolver a imaginação, a curiosidade e variadas formas de expressão; 

 Descobrir e conhecer, progressivamente, seu próprio corpo, suas 

potencialidades, seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de 

cuidados e bem  estar; 

 Estabelecer vínculos afetivos e de trocas entre adultos e crianças, 

fortalecendo sua autoestima e ampliando, gradualmente, suas possibilidades 

de comunicação e interação social; 
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 Interagir com diferentes recursos tecnológicos, de modo a desenvolver sua 

autonomia e o pensamento crítico quando do seu uso;  

 Conhecer, respeitar e valorizar as diversidades: éticas, etária, de gênero, 

racial, cultural, necessidades especial, biodiversidade, religiosa, entre outras; 

 Desenvolver o pensamento crítico e reflexivo acerca do contexto histórico e 

social.    

 

Metodologia Aplicada: 

  Centro Educacional Tia Nair – Unidade I visa à criança, centro do 

planejamento curricular, respeitando suas necessidades e peculiaridades, preocupa-

se com educação de qualidade quanto aos objetivos, conteúdos e procedimentos. 

 A apropriação e a produção do conhecimento na escola realizam-se por meio 

das mais variadas formas de organização curricular, de modo que cada criança seja 

sujeito do próprio desenvolvimento, e o assuma de forma livre e responsável, com o 

respeito à si e aos outros. 

 O processo educativo é realizado pelo professor regente, com a supervisão 

da coordenadora pedagógica, é planejado de forma a favorecer a integralidade e 

indivisibilidade das dimensões expressivo motora da criança, assegurando a 

ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e 

desejos da criança, o desenvolvimento do espírito de solidariedade para com os 

outros e seus pares, o respeito ao bem comum; a sensibilidade ante o bem e o belo 

em suas expressões; a criatividade e experiências de narrativas, de apreciação e 

interação com a linguagem oral e escrita,  possibilidade situações de aprendizagem 

mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado 

pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. O espírito inventivo; a aceitação da 

diversidade de manifestações artísticas e culturais.    

No Centro de Educação Infantil Tia Nair I, são propostas atividades lúdicas 

através do uso de materiais reaproveitáveis para a confecção de brinquedos e jogos 

como: jogos matemáticos, alfabeto, jogos de coordenação motora, visualização, 

recontos de histórias, em rodas de conversa, peças teatrais, uso de fantoches e 

dedoches, jogos de adivinhações, dramatizações de músicas, dobraduras e danças. 
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