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1.  APRESENTAÇÃO 

 
O Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo, 

prioriza um atendimento integral às crianças, favorecendo o seu desenvolvimento 

cognitivo, social, afetivo e cultural; através de parceira com a Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal. 

O presente documento tem como objetivo definir a organização e orientar a 

prática pedagógica da instituição, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei n° 9.394/96), Constituição Federal de 1988 art. 206,   

Gestão Democrática (Lei 4.751/2012), Curriculo em Movimento da Educação Básica 

(Infantil), Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Diretrizes de 

Avaliação Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(2014). Anualmente, é revisada pela equipe composta pela Diretora Pedagógica, 

Coordenador Pedagógico, Orientadora Educacional e Psicólogo, sua primeira versão 

é do ano de 2009, e é aprimorada mediante a colaboração de toda a comunidade 

escolar (alunos, famílias, educadores, servidores e a comunidade local). 

A proposta elaborada não considera os processos de ensino e aprendizagem 

como algo pronto e acabado, mas dinâmico, sendo mutável. É algo construído 

dentro das diversas relações existentes na instituição, portanto, incentiva-se a 

participação familiar e a ressignificação das relações entre professor e o aluno; de 

modo que o ensino e a apredizagem sejam promovidos com qualidade social. Sua 

elaboração ocorre coletivamente e de modo reflexivo, no qual se considerou a 

realidade da comunidade priorizando melhorias na qualidade de ensino prestado as 

crianças na Educação Infantil. 

Para promover a participação de toda comunidade escolar, o Centro de 

Convivência e Educação Infantil, utilizou-se de instrumentos tais como: dinâmica, 

questionário, atividade lúdica com uma escuta sensível. 

No primeiro momento, a Equipe de Gestoras Pedagógicas da Secretaria de 

Estado de Educação do DF compareceu à instituição para estudo e orientação 

acerca do processo de reelaboração da Proposta Pedagógica já existente. Em 

seguida foi aplicada a dinâmica titulada de “A árvore dos sonhos” com todos 

profissionais da instituição, quais sejam: professores, monitores, serviços gerais, 

cozinheiros, auxiliares de cozinha, secretária escolar, auxiliar administrativo, direção, 

coordenador pedagógico, orientador educacional, psicólogo, portaria e motorista. A 
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dinâmica objetivou verificar as concepções teórico-meodológicas que fundamentam 

as práticas pedagógicas, administrativas e avaliar aspectos estruturais e 

organizacionais da instituição. 

Para com os pais ou responsáveis utilizou-se de um questionário anônimo, 

disponibilizado pela Fundação L´Hermitage Educação e Gestão Escolar, o qual foi 

adaptado à Educação Infantil. O instrumento é composto por duas etapas, uma 

busca avaliar o grau de satisfação com os serviços da instituição e a outra o grau de 

melhorias que se fazem necessárias. Já com os alunos, em virtude da faixa etária, 

foi realizado atividades lúdicas, com dois grupos, cada um com 23 (vinte e três) 

crianças, sendo um com a idade de 2 (dois) anos e o outro com 3 (três) anos. 

Através de uma escuta sensível utilizou-se da roda de conversa, do desenho e do 

reconto, para visualizar qual a imagem que eles possuem da instituição e o grau de 

satisfação. 

A seguir tem-se algumas imagens e desenhos dos conteúdos adquiridos por 

meios dos instrumentos utilizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

 

 

Figura 1: Imagens das árvores construídas pelos educadores. 
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Figuras 2: Imagens dos desenhos das crianças para expressar o que gostam e o que gostariam                        
que tivesse na creche. 

 

 

2. HISTORICIDADE: ORIGEM, NATUREZA E CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO 

 
 

As Obras Assistenciais Padre Natale Battezi (OAPNB), entidade filantrópica 

fundada em 20 de fevereiro de 1988 com o nome de Obras Assistenciais São 

Sebastião (OASAS), conta com uma diretoria formada por pessoas comprometidas e 

participantes da comunidade Católica da Paróquia São Sebastião – Gama/DF, com 

sede à Quadra 12 AE 01 Setor Leste – Gama/DF. 

A Entidade mantém 3 (três) Centros de Convivência e Educação Infantil nas 

cidades do Gama e de Santa Maria. A fundação da instituição no Gama surgiu em 

10/03/1996 como Creche Nossa Senhora do Carmo, para atender crianças da faixa 

etária de 2 anos a 5 anos. A partir do ano de 2011 passou a ser denominado Centro 

de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo, localizado à AE nº 12 

do Setor Leste do Gama (DF). 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo 

destina-se à prestação de serviços educacionais à clientela local da cidade do 

Gama, em período integral, com o intuito de oportunizar às crianças o acesso à uma 

educação adequada e com qualidade social, direcionada aos valores cristãos e de 

boa convivência. 

A instituição firmou convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Transferência de Renda (SEDEST) no período de 2000 a abril de 2010, o qual 

priorizava o atendimento do cuidar e das atividades socioeducativas dirigidas por 

monitores e auxiliares de sala. Em 2009 a instituição firmou convênio com a 

Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) o qual trouxe muitos benefícios 
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no aspecto físico, pedagógico, contratação de recursos humanos qualificados, bem 

como aperfeiçoamento profissional, acompanhamento nutricional e ampliação de 

meta. 

Destaca-se que no ano de 2009 a 2010 a instituição possuía o convênio com 

as duas Secretarias, sendo em seguida optado por permanecer apenas conveniados 

com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF). Ressalta-se, 

ainda que esta parceria foi importante para aprimoramento e continuidade do 

atendimento de qualidade para a comunidade local. 

No dia 8 de abril de 2014, faleceu o fundador e Diretor Presidente da 

mantenedora Obras Assistenciais São Sebastião, o Pe. Natale Battezzi, assumindo 

o vice-presidente, Senhor Luiz Gonzaga da Silva, até dezembro do respectivo ano.  

Em 1° de janeiro de 2015 é empossado o Senhor Antônio Carlos Nogueira Gomes, 

como o novo Diretor Presidente, após a entidade passa a ser chamada de Obras 

Assistenciais Padre Natale Battezzi, em homenagem ao Fundador. 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 
O Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo 

entende que a família e a escola são as principais instituições responsáveis pelo 

processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança e que são nesses espaços 

por meio das relações que aprendem sobre si, sobre o outro e sobre a vida. Assim, a 

família e a escola, cada uma no seu papel, são complementares no processo 

educativo da criança. Considerando esses aspectos, faz-se necessário conhecer 

também a realidade social, a qual essas instituições estão inserida. Dessa forma, a 

creche realiza anualmente um questionário socioeconômico, em anexo, com os pais 

ou responsáveis para melhor conhecimento da realidade das famílias. 

Um fato marcante, no perfil familiar dos estudantes, é que em torno de 25% 

das mães são trabalhadoras, o que sustenta a necessidade de que seus filhos 

estejam inseridos em instituições de Educação Infantil que lhe ofereçam o cuidar e o 

educar de forma integradora. 

A comunidade a qual a creche está inserida possui em sua proximidade um 

comércio local, uma quadra poliesportiva de uso público e um Centro de Orientação 

Socioeducativa (COSE). 

A instituição percebendo a vulnerabilidade social da comunidade e a grande 
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demanda para a pouca oferta de possibilidades na rede social de apoio da 

comunidade, considerou a necessidade de realizar o projeto social Crer & Ser, esse 

atende crianças com idade de 6 a 16 anos. O projeto é desenvolvido no contra turno 

escolar das crianças. São ofertadas as seguintes atividades: Informática, reforço 

escolar, musicalização, balé e artesanato. 

Os educadores ao entrarem em contato, pela primeira vez, com a sua turma, 

observam seus alunos em sua complexidade e atentam-se aos conhecimentos que 

já possuem, bem como as potencialidades e as fragilidades para que o planejamento 

se adeque às necessidades de cada um. 

As crianças, ao iniciar as atividades na creche, apresentam um interesse 

maior em atividades de conto e reconto de histórias infantis, músicas, manipulação 

de massa de modelar e atividades dentro da roda de conversa (momento, em que as 

crianças compartilham suas experiências), bem como por atividades que promovem 

o movimento corporal, como o jogar bola, o pular, o dançar e outros. Este fato 

ressalta a importância do trabalho pedagógico estar interligado ao lúdico para 

promoção da aprendizagem e acesso ao conhecimento. 

A relação da família com a creche, como explicitado anteriormente, é 

fundamental para o desenvolvimento e proteção das crianças. Nesse sentido, os 

educadores e equipe pedagógica da instituição consideram importante investir na 

aproximação e nessa relação com os familiares e os responsáveis dos alunos. Nesta 

perspectiva o Serviço de Orientação Educacional (SOE) junto com os professores 

promovem espaços de encontros com as familias dos estudantes. Percebe-se que a 

construção dessa relação constitui-se um desafio para a creche, visto que muitos 

pais não participam das atividades propostas. 

Dentre as avaliações realizadas pela instituição está a avaliação nutricional 

das crianças, onde é realizada a pesagem e a mensuração da altura das crianças o 

que possibilita um acompanhamento personalizado para cada indivíduo. Também é 

solicitado aos pais que caso o aluno tenha alguma necessidade específica alimentar, 

devem apresentar um laudo médico à instituição, para que sejam realizadas as 

adaptações na elaboração do cardápio de acordo com a necessidade nutricional 

apresentada. 
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4.  MISSÃO 

 
O Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo 

entende que a educação é um instrumento de promoção humana, cuja proposta 

educativa visa o desenvolvimento integral da criança através de atividades lúdicas. 

Acreditamos que educação é um processo de parceria, em que a família e a 

instituição precisam estar alinhadas a um mesmo objetivo, tornando-se 

imprescindível a participação de todos envolvidos no processo pedagógico. 

Eis, portanto, a nossa missão: Promover uma melhor qualidade de vida, por 

meio de uma educação com qualidade social, gratuita e pautada em valores cristãos 

de fraternidade, igualdade e respeito ao próximo, realizando ações no âmbito familiar 

a fim de contribuir para o desenvolvimento saudável da criança. 

 

5.  PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA EDUCACIONAL 
 

A Educação Infantil por ser o primeiro contato que a criança tem com a escola 

deve possuir um ambiente acolher, provedor de experiências criativas e despertar o 

prazer pelo aprender. Cumprindo assim, as funções tão características desta etapa 

que é: cuidar e educar, brincar e interagir. 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo é uma 

Instituição parceiera da Scretaria de Estado de Educação do DF e tem como 

fundamentado do seu Projeto Político Pedagógico a percepção da criança como 

sujeito histórico e transformador de sua realidade, portanto seu desenvolvimento 

deve ser trabalhado em uma perspectiva de integralidade: físico, afetivo, cognitivo, 

social e motor, seguindo as concepções do Currículo em Movimento da Educação 

Infantil seguindo os seguintes princípios: 

 
a. Políticos: Referem-se à necessidade de garantia dos direitos de cidadania das 

crianças, o exercício da criticidade e do respeito à democracia. A criança como 

participante da cultura e da sociedade, transforma e é transformada pelas relações 

que desenvolve com o outro e com a cultura. Nesse sentido a instituição por meio de 

projetos educativos como: “Quem sou eu?” e “Plenarinha” busca desenvolver na 

criança sua autonomia critica. 

 
b. Éticos: Acredita-se que a interação entre os alunos é fator de enriquecimento e 
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ampliação do processo individual de aprendizagem, bem como para a cooperação e 

a formação pessoal, tão necessários para a construção de valores que sustentam o 

convívio social. 

 Objetiva-se semear valores de amor, justiça, paz, respeito ao próximo e as 

singularidades de cada ser; bem como a promoção do bem estar físico, social e 

mental, autonomia, responsabilidade, solidariedade e do respeito ao bem comum, ao 

meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 

 

c. Estéticos: O conhecimento é concebido como algo construindo na relação do 

sujeito com o outro, com o meio em que está inserido, sendo capaz de transformar a 

sua realidade social. O ato de brincar e desenhar são os principais propulsores para 

a construção do conhecimento, no qual, a criança interage e comunica-se com o 

meio, manifestando seus entendimentos e expressando os sentimentos. Desenvolve 

sua criatividade e sensibilidade, ludicidade. 

Para Gohn (2005), um dos pressupostos básicos da educação não formal é o 

de que a aprendizagem se dá por meio da prática social, ou seja, o conhecimento é 

gerado por situações-problemas e não pela absorção de conteúdos previamente 

sistematizados. Assim, a educação não-formal possibilita a criação de novos 

conhecimentos, fornecendo o desenvolvimento da criatividade. 

As atividades educativas e culturais, como passeios, teatro, cinema e outros, 

incentivam a participação de educandos e educadores em processos artísticos, 

visam desenvolver sua imaginação, habilidades criativas, curiosidade e diversas 

manifestações culturais  Os projetos e atividades desenvolvidos na instituição, assim 

como as relações estabelecidas entre as diversas áreas do conhecimento promovem 

um enriquecimento cultural de grande valor. 

 
6.  OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO 

 
O Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo tem 

os seguintes objetivos na Educação Infantil, de acordo com os níveis educacionais 

propostos pela Lei de Diretrizes e Base da Educação: 

 

• Desenvolver a criança em seu aspecto intelectual, social, físico, psicológico, 

complementando a ação da família e da comunidade, oportunizando vivências que 
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favoreçam o crescimento global e harmônico do educando; 

• Desenvolver a capacidade do diálogo, como forma de mediar conflitos e de 

tomada de decisões coletivas, posicionando-se frente a sua realidade, de maneira 

crítica, responsável e construtiva; 

• Estimular a formação integral do aluno, tornando-o um ser consciente, livre, 

integrado e participativo na construção de conhecimento, em consonância com os 

princípios da Educação Nacional; 

• 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; 

• Oportunizar a participação e integração de membros da comunidade escolar, 

direção, coordenador, professoras, monitores, alunos e famílias, unindo todos os 

segmentos em um único objetivo: O desenvolvimento integral do ser humano e a sua 

convivência harmônica. 

 

7.  CONCEPÇÕES TEÓRICAS  
 

O Centro de Convivência e Educação Nossa Senhora do Carmo orienta-se 

principalmente pelos referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia 

Histórico-Cultural. Essa concepção teórico-metodologica compreende que o homem 

é um ser social, constituído a partir de uma realidade social, econômica e cultural. 

Nesse sentido, o homem se forma por meio das relações entre seres humanos e 

natureza.                                                                         

Essa concepção entende o sujeito exerce um papel ativo sobre mundo, 

considerando que esse é transformado da mesma maneira que transforma a 

realidade. Assim, a escola e a educação têm um compromisso na contribuição da 

democratização da sociedade. O trabalho educativo é o de propiciar os 

conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, buscando momentos 

propícios e maneiras favoráveis para a aquisição dos conteúdos, relacionadas com o 

 

 mundo do trabalho, possibilitando a emancipação humana e a transformação da 
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realidade.   

A principal função da instituição educativa é a de garantir aprendizagem e 

apoiar os processos de desenvolvimento da criança. Para a realização de tal tarefa, 

é fundamental o conhecimento da prática social e da diversidade de cada estudante.  

Nesse sentido, considerar as práticas e interesses da comunidade é fundamental 

nesse processo. Esse reconhecimento da prática social é importante para a 

construção de uma aprendizagem significativa. É esse reconhecimento da 

singularidade e especificidade de cada aluno que possibilita a construção de uma 

educação inclusiva e diversificada, em que o educador parte da realidade de cada 

aluno para organizar os meios mais adequados de apoiar o processo de 

desenvolvimento do aluno. O desenvolvimento e a aprendizagem vão ocorrer por 

meio das relações estabelecidas entre alunos e professor-aluno. São nessas 

relações que a criança vivencia a aprendizagem e o professor, por meio da relação 

com a criança, exerce o papel de mediador do conhecimento historicamente 

produzido. Destaca-se que o protagonismo da criança é essencial nesse processo 

de formação de sujeitos sociais atuantes sobre a realidade.  

   O Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo 

segue o Calendário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do DF e baseia-

se no Currículo em Movimento da Educação Básica-Educação Infantil. Este 

documento parte de uma abordagem por linguagens, não se restringindo apenas a 

linguagem oral e escrita, mas abrangendo as linguagens expressivas. Isso possibilita 

uma compreensão global da criança na Educação Infantil, reconhecendo os diversos 

conhecimentos que cada ser possui dentro de suas singularidades e do seu contexto 

sociocultural. O currículo estrutura-se: 

 

(...) didaticamente, a partir das práticas sociais e linguagens 

que representam, mas não esgotam as múltiplas práticas e 

linguagens da criança, quais sejam: Cuidado Consigo e com o 

Outro, Interações com a Natureza e com a Sociedade, 

Linguagem Artística, Linguagem Corporal, Linguagem 

Matemática, Linguagem Oral e Escrita e Linguagem Digital 

(Currículo da Educação Básica- Educação Infantil,2013, p.88). 

 

 A “Linguagem Corporal” é caracterizada pela compreensão do caráter lúdico e 
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expressivo da motricidade, em que se priorizam os jogos, brincadeiras, danças, 

ritmos, gestos, expressões faciais; bem como, práticas esportivas que contemplem e 

promovam gradativamente competências cognitivas e sócio-emocionais do aluno. A 

“Linguagem Artística” é expressiva, comunica e atribui sentidos as sensações, aos 

sentimentos, aos pensamentos e a realidade por meio da organização de linhas, 

formas, pontos, cor e luz. 

 O “Cuidado Consigo e com o Outro” é um processo crucial para construção e 

reconhecimento da autoimagem do individuo (desenvolvimento da identidade). O 

educador deve-se ater as necessidades cognitivas, emocionais e culturais para 

favorecer a autonomia da criança e proporcionar a ela vivências com o próprio corpo 

e com o grupo. 

 A “Linguagem Oral e Escrita” constitui de elementos que possibilitam a 

inserção e participação das crianças nas práticas sociais, construindo o 

conhecimento e estruturando o pensamento. O acesso ao mundo letrado se dá por 

meio do desenvolvimento gradativo das quatro competências linguísticas básicas: 

falar, escutar, ler e escrever. 

 A linguagem “Interações com a Natureza e Sociedade” deve reunir de forma 

integrada, temas relacionados ao mundo social e natural vivenciado pelas crianças. 

Demonstrar a relação entre a sociedade, entre os grupos, os ambientes, a 

preservação das espécies e a valorização da natureza. 

 A “Linguagem Matemática” deve contribuir para a formação de cidadãos 

autônomos, capazes de pensar por conta própria, sabendo resolver problemas e 

situações do seu cotidiano. A criança encadeia ideias e hipóteses para seriar, 

classificar, somar, subtrair, organizar, relacionar, agrupar e comparar. 

 A “Linguagem Digital” permite que o aluno ao utilizar os recursos tecnológicos 

em sala de aula adquira capacidade reflexiva sobre a sua ação no mundo, em um 

processo criativo e autônomo. 

 Pautada no Currículo em Movimento e na visão de que a criança é um ser que 

deve ser atendido em sua integralidade a Educação Infantil é efetuada por meio dos 

eixos integradores “educar e cuidar”, e “brincar e interagir”.  

 Para Forest e Weiss (s/a), o cuidar envolve tantos os aspectos afetivos quanto 

os aspectos da saúde, alimentação e biológicos. De acordo com estes autores, para 

cuidar é necessário estar comprometido e solidário com o outro, isso, significa 

interessar-se pelo que a criança pensa, sente, e principalmente valorizar suas 



 

15 

habilidades e capacidades. O educar perpassa todas as práticas pedagógicas no 

processo de socialização pautada nos valores de respeito e aceitação do outro com 

suas diferenças. Educar é tornar acessível parte da grande diversidade cultural e 

trazer sua significação para o meio. 

 O Currículo em Movimento da Educação Básica especifica alguns eixos 

transversais quais sejam: Educação para a diversidade, Cidadania e Educação em e 

para Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade, para tratar assuntos 

que apresentam relevância social, que permeiam as relações.  

 A importância da Educação para a Diversidade a ser trabalhada no cotidiano 

infantil está principalmente em habilidades de conviver e respeitar o outro em suas 

diferenças culturais, econômicas, orientações sexuais, configurações familiares, 

étnicos e raciais. Na Educação para a Sustentabilidade, as ações visam promover 

nas crianças a preocupação e o cuidado em suprir suas necessidades sem afetar o 

meio ambiente e as outras espécies de seres vivos, através de atividades como 

reciclagem, reaproveitamento de alimentos, desperdício da água e luz dentre outros. 

 A Escola possui um papel crucial na formação da cidadania centralizado no 

processo democrático, propiciando ações que promovam seu crescimento como 

cidadãos ativos e participativos, entretanto, precisamos aceitar que mesmo às 

crianças menores deveria ser dada a oportunidade de expressar suas opiniões e sua 

parte na tomada de decisões, tão logo elas tenham competência para tanto. 

(GOLDSCHMIED & JACKSON, 2006, p. 24) 

 Nesse processo, a criança é levada a se reconhecer como ser no mundo 

capaz de gerar ações transformadoras sobre este, sendo sua participação no 

desenvolvimento das atividades constantemente incentivado. Para isso, é 

necessário englobar uma Educação em e para os Direitos Humanos. 

 O brincar e o interagir são eixos que estão intimamente interligados. O 

instrumento de maior facilidade de acesso ao meio da criança é o brincar, atividade 

lúdica que possibilita criar e modificar o mundo. 

 Nesse sentido, considera-se que as práticas educativas desenvolvidas no 

Centro de Convivência e Educação Nossa Senhora do Carmo partem desses 

pressupostos, a rotina e os processos educativos desenvolvidos com as crianças 

consideram o protagonismo e a importância de formar sujeitos que atue de maneira 

ética sobre a realidade, seguindo os princípios da cidadania e respeito ao próximo. 

Assim, destaca-se que diversos momentos na rotina da creche são desenvolvidos 
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com essa intenção, como por exemplo as rodas de conversa e os combinados de 

convivência estabelecidos com as crianças no primeiro momento das atividades são 

fundamentais nesse processo 

 . A partir de recursos lúdicos, como figuras e músicas, os professores junto 

com a turma definem regras de convivência que garantem a proteção, o cuidado e 

incentivem o estabelecimento de relações sociais pautadas no respeito. Essa prática 

da roda de conversa e combinados propicia que as crianças se percebam parte 

integrante do coletivo e participem ativamente desse processo social. Destaca-se a 

valorização da autonomia dos alunos por meio do incentivo de diversas atividades 

que envolvem o autocuidado e a alimentação. A proposta dos “cantinhos 

pedagógicos” adotada pela instituição também busca trabalhar o protagonismo, a 

autonomia, a criatividade e a aprendizagem mobilizadora e significativa por meio da 

organização de espaços diferentes e estimulantes de aprendizagem. Os espaços 

são organizados de maneira adequada e acessível possibilitando a criança 

desenvolver sua criatividade e a interagir com as diferentes possibilidades. 

Considera-se que tais espaços possibilitam a criança experienciar de maneira 

dinâmica à vivência cultural e social a qual ela está inserida.  

 Considera-se que para além dos diversos projetos desenvolvidos, a 

perspectiva histórico-critica contribui para a construção de um a proposta educativa 

integrada e interdisciplinar articulada com a prática social na instituição. Nesse 

sentido, a proposta de organização do trabalho pedagógico por meio das unidades 

didáticas adotadas pela instituição contribui para o desenvolvimento dos projetos e 

das atividades trabalhadas em sala de maneira integrada e intencional. Assim, as 

atividades da rotina, os passeios, festividades, os projetos e o planejamento 

pedagógico das propostas desenvolvidas nos espaços da creche articulam-se com a 

realidade social e cultural presente e contribuem para formação de sujeitos sociais 

transformadores da realidade a qual vivem. Projetos como, por exemplo, o “Mascote” 

incentiva a criança a desenvolver práticas de cuidado com algum brinquedo de 

maneira que auxilia o desenvolvimento do cuidado de si e cuidado com o próximo. 

Destaca-se também o projeto “Quem sou eu”, no qual as noções relacionadas à 

vida, ao nascimento, a identidade e o respeito as singularidades da história de cada 

criança são incentivadas e desenvolvidas. Acredita-se que tal projeto possibilita a 

construção de relações pautadas no respeito à diversidade.   

 Dessa maneira, acredita-se que a perspectiva teórica adotada possibilita uma 
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compreensão sobre a aprendizagem e a função da educação a partir de uma 

realidade concreta e as possibilidades de transformação das contradições presentes, 

entendendo que a formação de sujeitos ativos e sociais ocorre em todo o processo 

de desenvolvimento humano.    

 

8.  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

 
A educação infantil é ofertada em regime anual, com inserção por idade 

conforme preconizado na 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 Nossa Senhora do Carmo, 

oferece a Educação Infantil em período integral, de 7h30 as 17h30, atendendo a 

faixa etária de 2 a 3 (dois a três) anos completos ou a completar conforme legislação 

vigente e com a seguinte enturmação: 

Maternal I: a partir de 2 anos de idade. 

Maternal II: a partir de 3 anos de idade. 

 
 

As turmas no ano de 2018 foram divididas em: seis turmas de maternal I, 

onde em cada sala aula há um professor disponível e dois monitores e seis turmas 

de maternal II, onde em cada sala de aula há disponivel um professor e um monitor. 

Temos como apoio de sala três monitores volantes, que servem como suporte 

dentro da rotina escolar, auxiliando as salas, também ficam responsáveis por tirar as 

coordenações, realizar projetos como: Futsal, ballet, relaxamento, alimentação 

saudável, etc. 

 
8.1 AMBIENTE FÍSICO ESCOLAR 

 
O ambiente físico  escolar,  bem  cIomo  os  recursos  institucionais  que  dão  

suporte às atividades, é um espaço propício para o  desenvolvimento do aluno, no 

qual a criança possa construir os seus conhecimentos. Este deve ser atrativo e 

organizado de maneira que atenda as necessidades cognitivas, motoras e sociais 

do aluno. Além de atender as necessidades de alimentação, descanso, proteção, 

conforto, higiene e saúde. 
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“O espaço físico para a criança de 1 a 6 anos deve ser visto como 
um suporte que possibilita e contribui para a vivência e expressão 
das culturas infantis – jogos, brincadeiras, músicas, histórias que 
expressem a especificidade do olhar infantil. Assim, deve-se 
organizar um ambiente adequado à proposta pedagógica da 
instituição, que possibilite à criança a realização de explorações e 
brincadeiras, garantindo-lhe identidade, segurança, confiança, 
interações socioeducativas e privacidade, promovendo 
oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento.” (MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 
Instituições de Educação Infantil. Encarte 1, pág 16, 2008). 

 
  

Em cumprimento aos “Parâmetros Básicos de Infraestrutura para instituições 

de Educação Infantil”, conforme citado acima, a instituição dispõe de um espaço na 

sala onde está montado e organizado o “cantinho da leitura”, com o intuito de 

promover e incentivar o hábito da leitura. 

A instituição tem seu espaço físico todo adequado para a fácil acessibilidade 

e procura estar sempre fazendo as devidas adequações conforme surgimento das 

novas demandas. Possui escadas e rampas nos dois portões de acesso a creche, 

banheiro adaptado, bem como rampa de acesso ao Playground e áreas comuns. 

A seguir será descrito quais os recursos físicos e materiais pedagógicos 

disponíveis, ressaltando que os materiais aqui elencados são apenas ilustrativos e 

refletem o momento de construção deste Projeto Político-Pedagógico. 

Recursos Físicos: salas de aulas com espaço adequado para atender um 

quantitativo de 21 (vinte e um) a 23 (vinte e três) alunos, banheiros infantis, adulto e 

para deficient, pátio coberto, brinquedoteca, playground, refeitório, lavanderia, 

cozinha, sala de coordenação, secretaria, sala de serviço de orientação educacional, 

depósito para materiais de limpeza, didáticos e gêneros alimentícios, sala do 

administrativo e outros. 

Recursos didático-pedagógicos: jogos pedagógicos, brinquedos pedagógicos, 

livros infantis, aparelhos de DVD e som, fantasias e fantoches, velotróis, CDs e 

DVDs de músicas e de desenhos infantis, brinquedos diversos que represente 

aspectos do cotidiano, playground de plástico (escorregador, balanço, castelo; cama 

elástica; piscina de bolinha etc), acervo de livros literários e pedagógicos entre 

outros. 
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8.1 ROTINA 

 
A rotina das atividades diárias desenvolvidas pelas crianças inicia-se com o 

acolhimento das crianças no pátio pela professora e monitora de cada turma, 

seguindo as suas respectivas salas de aula, onde é servida a primeira refeição, o 

café da manhã. Ao total, as crianças recebem cinco refeições diárias, balanceadas, 

orientadas e acompanhadas pela nutricionista permitindo as crianças contato com 

alimentos diversificados, promovendo o direito à saúde e à alimentação adequada.  

Visando a autonomia da criança todas as crianças se servem. Os educadores 

colocam as vasilhas individuais com as colheres, e cada criança monta o seu prato 

de acordo com a quantidade desejada. 

Foto: momento da refeição no patio (almoço). 

 
 

As atividades pedagógicas iniciam-se com roda de conversa e orientação da 

rotina diária com atividades de registro livre, musicalização, histórias infantis, conto e 

reconto, troca de fraldas quando necessário. Banho de sol, parque, recreio dirigido 

no pátio, idas ao banheiro sempre acompanhado pela monitora. Higienização das 

mãos sempre que necessária, escovação após o almoço, repouso na própria sala. 

No período vespertino, dando continuidade às atividades do cuidar e educar, 

objetivando assegurar a educação em sua integralidade e entendendo o cuidado 

como algo indissociável ao processo educativo, as crianças tomam banho e realizam 

atividades lúdicas, que são planejadas, acompanhadas e orientadas pela equipe 

pedagógica. 
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             Foto: Peça da Bela adormecida                                        Foto: Peça “Tipos de Família” 

 
 

8.2 PASSEIOS ESCOLARES 

 
No decorrer do ano serão realizadas atividades como passeio ao circo, ao 

teatro, ao zoológico, ao cinema, ao parque infantil de areia, visita a exposições 

artísticas e culturais, etc. 

O objetivo dos passeios é de proporcionar vivências culturais que muitas 

vezes não são ofertadas às crianças pelas famílias, realizando assim atividades 

diversificadas que levam os alunos a conhecerem novos espaços entendendo os 

verdadeiros propósitos da educação em sua vida, bem como trazer para as crianças 

a parte concreta do conhecimento científico apresentado em sala de aula 

propiciando, a construção e desenvolvimento de opiniões, senso crítico, a 

valorização da pluralidade de manifestações artísticas e culturais, curiosidade, 

ampliação do conhecimento cultural e desenvolvimento social em espaços diversos, 

apropriação de diferentes linguagens e saberes da sociedade. 
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Foto: Passeio ao estádio do Gama-DF                      Fotos: Passeio ao Teatro-Peça Infantil 

 

 

          Foto: Passeio ao Circo.                                                     Foto: Passeio ao Parque da Cidade 

 

 

8.3 PLANEJAMENTO 
 

O planejamento do trabalho pedagógico ocorre de duas formas: 

semanalmente com os professores e com os monitores e professores são encontros 

quinzenais com 2 horas de duração para alinhar o trabalho da equipe de sala. A 

coordenação pedagógica acontecerá em cinco horas semanais em horário e dia, de 

acordo com o estabelecido no Plano de Trabalho do Termo de colaboração. 

A nutricionista participa no início da coordenação para repassar orientações 

e/ou informações quando necessário. 

Atualmente, o trabalho pedagógico é organizado através de projetos didáticos, 

fixos e atividades temáticas conforme calendário escolar. Estes são processos de 

elaboração coletiva das crianças com o professor, com o compromisso constante da 

construção compartilhada dos conhecimentos, envolvendo discussões, interação e 

socialização com alunos de outras classes, com os pais, outros profissionais da 

escola e até com a comunidade mais ampla. 
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8.4 MATRÍCULAS 
 

Em conformidade com o convênio celebrado com a Secretaria de Educação 

do Distrito Federal, a seleção e encaminhamentos das crianças a serem 

matriculadas em instituições parcceiras são procedimentos de responsabilidade da 

Secretaria de Estado de Educação do DF. É assegurada às crianças encaminhadas 

à instituição o acesso à educação, informação, lazer, cultura, acompanhamento 

pedagógico, social, nutricional e psicológico. A abrangência desse benefício não se 

restringe às crianças, mas estende-se também às famílias e à comunidade escolar. 

 
8.5 ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL 

 
Para melhor acompanhamento nutricional e avaliação das crianças, aplica-se 

aos professores um questionário de avaliação individual do aluno, no qual constam 

algumas perguntas relacionadas aos aspectos nutricionais das crianças. Nesse 

questionário são apresentadas perguntas referentes ao alimento preferido do aluno, 

à preferência de alimentos dos estudantes, também perguntas relacionadas a 

mastigação e a coordenação motora. As respostas desse questionário são utilizadas 

também para a realização da avaliação nutricional, desenvolvida no primeiro e no 

segundo semestre, na qual as crianças são pesadas e medidas. Os dados 

encontrados são cruzados e classificados. Por meio desses dados, pode-se 

constatar o índice de massa corporal da criança, assim como a adequação e 

inadequação de peso/Altura, Peso/Idade I.M.C./Idade, segundo parâmetros da OMS 

(Organização Mundial da Saúde) e é possível então estabelecer para cada aluno 

metas de avanço no seu desenvolvimento nutricional, possibilitando um atendimento 

individualizado e personalizado. 

Além dessa avaliação, há também um cuidado com a elaboração do cardápio 

balanceado e variado que possibilita uma alimentação saudável e com uma 

adequação de qualquer necessidade especifica ou restrição apresentada pelos os 

alunos. Acompanha-se as refeições desde sua produção até o momento em que as 

essas são ofertadas aos alunos.Há também a possibilidade de um atendimento com 

a família para lidar com alguma especificidade alimentar do aluno.  

Com o início do ano letivo foi possível constatar e verificar que muitas 

crianças faziam a utilização de chupetas, mamadeiras e alguns ainda em 

aleitamento materno ou ainda iniciando a vida alimentar juntamente com a vida 
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escolar. Ao identificarmos tais disfunções tivemos a oportunidade de iniciar o 

trabalho imediatamente com os pais nas rodas de conversas e posteriormente com 

atendimentos individualizados. 

Foi detectado a necessidade de um maior trabalho com relação a alimentação 

de forma geral pois identificamos uma quantidade considerável das nossas crianças 

que apresentam uma resistência a aceitar alimentos simples e comuns como arroz, 

feijão, carne, frutas, leite entre outros. Iniciamos então um trabalho com a 

estimulação a se sentarem à mesa a frente do prato, ainda que não atentem o 

alimento, mas que estejam participantes dos horários da alimentação, sempre 

incentivando-os a comer. Já é possível identificar uma melhora na aceitação por 

parte das crianças. Ainda foi possível identificar alguns quadros de sobrepeso nos 

alunos principalmente do maternal I, sendo necessária a realização de projetos 

interventivos de alimentação saudável assim como o acompanhamento na hora das 

refeições ou sempre que necessário para um acompanhamento individualizado e 

atendimentos com a família. 

 
8.6 FAMÍLIA NA ESCOLA 

 
A partir da concepção de que a aprendizagem é um processo que envolve 

toda a comunidade escolar, esta instituição estimula a participação da família nas 

atividades pedagógicas, consideramos esta articulação importante para o 

desenvolvimento do aluno em sua integralidade. As estratégias executadas são: 

• Projetos que a criança leva para casa onde possam ser concluídos ou 

construídos com a colaboração e participação dos pais; 

• Reuniões bimestrais, para orientações e discussão de temas relativos ao 

desenvolvimento das crianças; 

• Duas reuniões semestrais para acompanhar o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança, mediante apresentação do Relatório Descritivo 

Individual do Aluno; 

• Atendimentos individuais, realizados pelo SOE, com a família e a equipe com 

objetivo de estudar dinâmica de funcionamento familiar, onde juntos possam 

escola e familia criar iniciativas para potencializar o desenvolvimento de 

crianças que apresentam alguma necessidade educative especial; 

• Visitas domiciliares; 
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• Contato diário com os pais através da agenda escolar, informando sobre o 

desempenho do aluno ou ocorrências que o envolva, bem como recados 

referentes às atividades desenvolvidas; 

• Conselho de pais representantes de turma, para um bom entrosamento, onde 

os pais trazem sugestões, críticas, elogios, objetivando cada vez mais a 

melhoria do trabalho ofertado. 

 

Ao final do primeiro e segundo semestre do ano são aplicados questionários, 

os quais são respondidos nas reuniões pedagógicas realizadas neste período. Os 

questionários têm por finalidade a coleta de dados e sugestões para compreender 

como a escola está sendo percebida e se os seus resultados são utilizados para 

mudanças necessárias. 

 
8.7 FESTIVIDADES 

 
 Durante o ano, são realizadas a Festa da Família (em Maio), com o intuito 

de gerar interação entre as famílias e demonstrar a importância da participação 

delas no processo de ensino e aprendizagem gerando a ligação entre família e 

escola. Nessa festa proporcionamos brincadeiras no pátio, interação com sala de 

conto, “salão kids”, oficinas culinárias e pedagógicas, apresentações, discoteca 

Infantil etc. Festa Junina (em junho), onde trabalhamos a cultura brasileira, folclore, 

regionalismo que transborda nessa época, através de danças, comidas típicas, 

decoração temática, fazendo com que a família participe ativamente nas atividades 

propostas pela escola. Festa da Criança (outubro), proporcionada apenas para as 

crianças com comidas diversas à escolha deles, brincadeiras, brinquedos, pintura de 

rosto, presentes etc. O objetivo é trabalhar durante 3 semanas que antecedem ao 

dia da criança temáticas diárias que levem as crianças a momentos de 

descontração e execução de tarefas com o auxílio da família. Feira Cultural 

(Novembro), realizada com o objetivo de mostrar as atividades realizadas durante 

todo o ano e trabalhar a criatividade da criança sendo que utilizamos um autor e 

artista para se trabalhar com telas temáticas.  Festa de encerramento do ano letivo 

(Dezembro) se realiza com o objetivo de comunhão entre a escola e a família para 

agradecimento pelo compartilhamento do trabalho desenvolvido durante o ano letivo. 

Nesse momento as famílias participam de um dia de diversão e partilha do 

que foi aprendido pelas crianças, ampliando o conhecimento do trabalho efetuado na 
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instituição e estreitando os laços entre escola e família. As festividades são 

planejadas, buscando o desenvolvimento de atividades curriculares que promovam à 

construção de conhecimento, desse modo a data de realização desses eventos são 

escolhidas para serem o momento de culminância dos projetos. 

 
8.8 PARCEIROS 

 
Por acreditar que o alcance dos objetivos educacionais só será possível se 

todos os profissionais comungarem da mesma visão e missão institucional, a 

instituição preocupa-se em oferecer um espaço de formação, e auto avaliação para 

todos os seus profissionais, não só os educadores, mas a todos os outros cargos, 

tais como portaria, serviços gerais, agentes patrimoniais, auxiliares administrativos e 

secretaria.  

Assim, são realizados atendimentos individuais ou em grupo, juntamente da 

Diretora, Coordenador Pedagógico, Orientadora Pedagógica e Psicólogo; para que 

sejam dadas devolutivas sobre o desempenho dos estudantes, coleta de sugestões 

ou críticas, fortalecimento do diálogo como forma de solucionar conflitos, entre 

outros. 

A instituição oferece para os seus profissionais acompanhamento com uma 

psicopedagoga que realiza encontros pedagógicos mensais para aprimoramento de 

estratégias para serem aplicadas em sala de aula, dentro da rotina, com temas 

sobre questões comportamentais, atividades necessárias para se aplicar no dia a 

dia, necessidades de um educador, grafismo, liberdade da criança etc. 

São ministradas palestras educativas para crianças (sobre prevenção de 

piolhos, importância de reciclar, saúde bucal e outros) e para os familiares (sobre 

prevenção de acidentes domésticos, violência sexual, desenvolvimento infantil e 

como colocar limites tendo o respeito da criança, entre outros). Os temas das 

palestras são sugeridos pelos próprios pais após a finalização de reuniões 

escolares, por parceiros que já realizam um trabalho sobre temas específicos ou 

conforme a necessidade observada pela equipe pedagógica. 
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8.9 PSICOMOTRICIDADE 
 

Respeitando as particularidades de cada faixa etária das crianças, a 

psicomotricidade é uma área crucial para a aquisição de habilidades. É a partir disso 

que as crianças podem elaborar melhor seus movimentos e tudo que se refere ao 

que está em volta, inclusive na sala de aula, fatores como a lateralidade, 

organização e noção espacial; esquema corporal e até mesmo a estruturação 

espacial devem ser trabalhadas em prol do aluno. Esse trabalho é realizado através 

de atividades lúdicas bem como brincadeiras dentro e fora de sala, jogos e circuitos 

psicomotor. 

 
9.   CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 
9.1   AVALIAÇÃO DA CRIANÇA 

 
[...] a criança não é um adulto em miniatura. Ela modela sua própria 
cultura primitiva; embora não possua a arte da escrita, ainda assim 
escreve; e ainda que não possa contar, ela conta, todavia (LURIA, 
1989, p. 102). 

 
 

A avaliação é concebida como um momento de verificar a aquisição das 

aprendizagens bem como promover a melhoria da ação pedagógica, com o objetivo 

de favorecer o crescimento biopsicossocial do aluno, como se observa no 

depoimento da educadora a respeito do que é a avaliação na Educação Infantil: “A 

avaliação se destina a obter informações e subsídios capazes de favorecer o 

desenvolvimento das crianças e ampliação de seus conhecimentos”.  

O professor assume o papel de mediador, questionador e investigador, 

promovendo uma ressignificação das experiências vivenciadas pelas crianças 

gerando avanços na aprendizagem. Com o compromisso de criar um ambiente 

facilitador de criação e descoberta, capaz de fomentar a construção do 

conhecimento, através da exploração do meio. 

A avaliação considera a particularidade de cada criança, de acordo com as 

suas habilidades, evoluções e dificuldades. Este acompanhamento é continuo e 

permanente. 

 Conforme depoimento da educadora: “é a observação contínua do que a 

criança vai adquirindo ao realizar atividades motoras, pedagógicas e sócio-afetivas 

com autonomia.” 
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De acordo com Arnaiz Sanchez (2003), para operacionalização do processo 

de observação, o observador deverá dispor de instrumentos e de habilidades, 

vivenciando-a primeiro para depois executar. 

 
Por isso, consideramos que as atitudes de observação, análise e 
reflexão quanto às manifestações das crianças, enquanto na 
situação de sala de aula, são essenciais para o processo de 
avaliação na escola infantil. (SMOLE, 2003, p. 178). 

 
 

Alguns aspectos observados são a interação, participação, autonomia, 

identidade pessoal, linguagem, entre outros. De acordo com os Referênciais 

Curriculares Nacional da Educação Infantil (RCNEI), para que as aprendizagens 

infantis ocorram, é preciso que o professor considere, na organização do trabalho 

educativo, a interação com crianças da mesma idade e de idades diferentes em 

situações diversas como fator de promoção da aprendizagem e do desenvolvimento 

e da capacidade de relacionar-se,os conhecimentos prévios de qualquer natureza, 

que as crianças já possuem sobre o assunto, já que elas aprendem por meio de uma 

construção interna ao relacionar suas idéias com as novas informações de que 

dispõem e com as interações que estabelece,a individualidade e a diversidade, o 

grau de desafio que as atividades apresentam e o fato de que devem ser 

significativas de maneira integrada para as crianças e o mais próximas possíveis das 

práticas sociais reais, a resolução de problemas como forma de aprendizagem. 

A avaliação formativa na educação infantil é direcionada para o 

acompanhamento do desenvolvimento infantil: os aspectos motores, socioafetivos e 

cognitivos. Nessa fase de aprendizagem, observam-se os progressos alcançados 

pela criança, considera-se que o erro é fundamental nesse processo de 

aprendizagem, visto que o erro possibilita a construção de conhecimento por parte 

do aluno. 

Além da observação sistemática é realizado o registro em caderno de campo, 

o registro das observações individuais em diário de classe, o portfólio que não é 

meramente um instrumento de coletânea das atividades desenvolvidas pelos alunos, 

mas constitui-se de dados alusivos ao progresso do aluno e o caderno de desenho 

que configura-se como instrumento para verificar o progresso expressivo da criança 

através dos desenhos. 
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Os registros da avaliação refletem a imagem de ação desenvolvida 
pelo professor. Por isso, os códigos e instrumentos de registros a 
serem utilizados devem permitir uma representação, tão nítida 
quanto possível, do que se observou e do trabalho desenvolvido com 
os alunos. (SMOLE, 2003, p.178). 

 
 

Nesta perspectiva, busca-se que a avaliação seja construída no diálogo entre 

o professor e o aluno, no que tange o processo de ensino-aprendizagem, 

compreendendo o nível de assimilação e construção do conhecimento. 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 cuidadosamente sobre 

ela.” (SMOLE, 2003, p.178). 

Estes instrumentos são apresentados semestralmente aos pais ou 

responsáveis, para que se tornem cientes da evolução da criança e possam dar 

continuidade ao trabalho realizado na instituição no âmbito familiar. Além disso, tem-

se o registro de intercorrências e o uso de agenda como forma de diálogo com a 

família. É feita a alusão à assiduidade do aluno, mediante registro no diário de 

classe pelas educadoras. 

Educação Infantil, o aluno é remanejado automaticamente, ao final do ano 

letivo. Conforme especificado na Lei de Diretrizes e bases da Educação “Na 

Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro de seu 

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

fundamental”. (LDB, Art. 31). 

 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 
No início do ano letivo é feito uma coordenação geral com toda à equipe 

pedagógica, com o propósitp de elaboração da Unidade Didática com os objetivos a 

seremalcançados dentro de cada projeto desenvolvido. Esse planejamento anual 

está sujeito a mudanças, devido ser visto como algo dinâmico e flexível conforme as 

necessidades que surjam em cada turma. 
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 10.1  UNIDADES DIDÁTICAS  

 

UNIDADE DIDÁTICA: CONHECENDO O MEU MUNDO  

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA 

A SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA E EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS 

HUMANOS.  

EIXOS INTEGRADORES: EDUCAR, BRINCAR E INTERAGIR.  

Linguagens: Oral e escrita; cuidado consigo e com o outro; artística e corporal; 

matemática; digital; natureza e sociedade.  

JUSTIFICATIVA  

  Visto que o período de adaptação é de extrema importância tanto para as 

crianças e famílias como para os educadores é possível ver a necessidade de se  

trabalhar os aspectos referente à afetividade da criança no seu convívio familiar para 

se construir uma boa relação entre professor e aluno, pois, pode-se se observar que 

o ambiente escolar inicialmente é visto como um local estranho longe da realidade já 

de costume, então como foco principal se vê a necessidade de acolher e criar um 

vinculo afetivo de confiança entre todas as partes envolvidas e interessadas para o 

bom  desenvolvimento da criança.  

   Se o novo gera insegurança e ansiedade em qualquer idade, na Educação 

Infantil, esse processo é ainda mais intenso. Saindo de suas zonas de conforto, os 

pequenos se veem em um ambiente coletivo com regras diferentes das de casa, são 

estimulados a participar de atividades incomuns ao seu dia a dia e passam a 

conviver com adultos e crianças inicialmente estranhos. 

   Criando essa confiança é  necessário que a criança conheça um pouco da 

sua história e se sinta sujeito integrante das relações sociais, históricas e afetivas 

dentro da organização familiar. É necessário que ela se sinta parte desse processo 

social, por meio de propostas pedagógicas lúdicas e desafiadoras que levem a 

pensar, raciocinar logicamente e se tornar uma pessoa crítica.  

  Quando se fala em “conhecer o meu mundo” é importante saber que as 

crianças precisam saber quem elas são e o que elas representam para a sociedade, 

desta forma se é trabalhada com a subunidade “quem sou eu?” onde se buscará 

mostrar a importância de saber como viemos ao mundo e o reconhecimento e a 
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importância e função de cada parte do corpo humano. Serão trabalhados também a 

importância das famílias e suas diferenças, para que se resgate a sua função e o 

seu papel na sociedade. Por meio da Festa da família serão promovidas 

brincadeiras antigas, culturas diferentes de outros países, oficinas pedagógicas de 

alimentos e reciclagem com o objetivo de envolver e estreitar os laços familiares. 

  Ao se falar em diversidade para a educação na prática visa-se considerar, 

trabalhar e valorizar a diversidade presente no ambiente escolar, pensar criar e 

executar estratégias pedagógicas com base numa visão critica sobre os diferentes 

grupos que constituem a história social, política, cultural e econômica brasileira. No 

que se refere à cidadania em e para os direitos humano é importante pensar na 

formação de uma consciência cidadã. Na sustentabilidade será importante frisar na 

construção de cidadãos comprometidos com o ato de cuidar da vida, em todas as 

fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas gerações.   

  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Cuidado consigo e com o outro 

 Reconhecimento de sua imagem no espelho e em diferentes fotografias; 

utilização de diferentes linguagens no faz de conta, de modo a enriquecer sua 

identidade; percepção do próprio corpo e de como ele se movimenta e se expressa; 

identificação e nomeação das principais partes do corpo (cabeça, braços, mãos, 

pernas, pés, barriga, partes do rosto, entre outras); experimentação de movimentos 

corporais, distinguindo seu próprio corpo do mundo e dos objetos e estabelecendo a 

imagem do seu corpo; Estabelecimento de controle progressivo de suas 

necessidades fisiológicas (esfincterianas, alimentares, sono, etc); Realização, de 

modo independente, de atividades de alimentação e higienização; manipulação de 

talheres, copos e guardanapos demonstrando progressiva independência nestes 

aspectos. Reconhecimento das diferentes sensações proporcionadas pelos órgãos 

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

gustativa e olfativa em suas ações; construção gradativa de atitudes de manutenção 

preservação e cuidados com seus pertences e os da escola; vivência de rotinas: 

organização dos tempos, dos espaços, dos ambientes, dos materiais e referencias 

dos adultos, de modo a construir gradualmente sua independência e autonomia; 

Reconhecimento do ambiente escolar como um local afetivo e protetor, que lhe 
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transmite segurança e acolhimento; reconhecimento da importância da troca e da 

partilha dos brinquedos e outras materiais , que lhe transmite segurança e 

acolhimento; reconhecimento dos diferentes grupos sociais; identificação nomeação 

e distinção dos menbros da sua família; acolhimento de um novo membro da família; 

Construção de novas relações e vínculos afetivos com colegas educadores e demais 

profissionais lidando gradativamente com o sentimento de afastamento temporário 

do contexto familiar; compreensão de que as regras são passiveis de reformulação e 

discussão, entre os elementos do grupo;Reflexão sobre o que é certo e errado, 

respeitando a opinião individual e coletiva, compreendendo as regras e combinados; 

percepção de que as pessoas diferem umas das outras pelas características físicas, 

culturais e religiosas, a fim de conscientizar-se sobre o respeito ao ser humano; 

exploração em diversas situações, didáticas da riqueza de sabores, sons, ritmos, 

hábitos, histórias etc. das comunidades brasileiras, incluindo as de zona urbana, 

rural dos povos indígenas, etc; interação com as crianças que possuem algun tipo de 

deficiência ou transtorno, estabelecendo relações de aprendizagem mutua, respeito 

e igualdade social; identificação de regras e limites relacionados aos procedimentos 

de prevenção de acidentes e autocuidados. 

Linguagem corporal  

Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, no uso do 

espelho e na interação com os outros; interação com outras crianças por meio do 

movimento; expressão de sensações e ritmos por meio do movimento corporal 

associado a diferentes sons; percepção de seus limites e potencialidades corporais; 

participação, reconhecimento e valorização das diversas manifestações culturais, 

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

cantigas de roda, pega pega, cabra-cega, barra-manteiga, corda, pião, ciranda, 

esconde-esconde, elástico, bambolê, etc.) e demais manifestações que digam 

respeito ás tradições culturais de suas comunidade e de outras; participação em 

brincadeiras por meio de ação corporal em que se utilizem os conceitos de antes/ 

depois, curto/longo, cedo/tarde, lento/rápido, forte/fraco; Experiência com linguagens 

não verbal, de forma que as crianças imite, invente e reinvente os movimentos dos 

elementos do mundo que a cerca; Movimentação por meio de engatiar em diferentes 

espaços, passando sobre obstáculos, por baixo de mesas e cadeiras, sobre 

caminhos marcados no chão; realização de atividades de locomoção, arrastar e 
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rolar; participação em atividades de relaxamento; Manipulação de materiais diversos 

e de variados tamanhos para desenvolver a coordenação motora fina que envolva 

ações de alinhavar, traçar, contornar, rasgar, dobrar e amassar vários tipos de 

papéis, empilhar, encaixar, rosquear, pinçar, prensar, recortar, colar, pintar, atarraxar 

e desatarraxar modelos apropriados, tocar piano e outros instrumentos, modelar com 

massa ou argila, montar quebra cabeça, manipular grãos diversos, etc).  

Linguagem oral e escrita  

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

atendimento quando for chamado pelo seu nome; utilização de diferentes linguagens 

para comunicar-se e expressar-se (sorriso, choro, beijo, balanço da cabeça negativa 

ou positivamente etc); Percepção das imagens e gestos  representando ideias a fim 

de relaciona-los a sua vivência; imitação de sons e palavras ouvidas; expressão oral 

de desejos, necessidades e opiniões; relatos de experiências vividas; identificação e 

reconhecimento de rótulos e embalagens no cotidiano, a fim de perceber suas 

funções e diferenças; realização de leituras por meio de gravuras, imagens 

ilustrações etc; Expressão de ideias e sentimentos por meio do desenho 

comunicando experiências e registrando lugares, pessoas e objetos; experimentação 

de diferentes posições espaciais e corporais (sentado, em pé, deitado de bruços, 

entre outros) para desenhas; Percepção de que diferentes materiais riscantes ( giz 

de cera, tinta guache, cola colorida, carvão) podem ser utilizados para a expressão 

de sentimentos, ideias, elementos culturais (processo do grafismo); representação 

gráfica (desenho ou escrita) de historias ouvidas; acesso a diversos jogos que 

relacionam a fala com a escrita por meio da dança, do teatro, da musica, da 

matemática. 

Linguagem matemática  

 Realização de contagem oral em situações diversas; identificação de figuras 

geométricas; exploração do espaço através de experiências de deslocamento de si e 

dos objetos; Percepção, identificação e nomeação das cores nos ambientes, na 

natureza, nos materiais e nos objetos.  

Linguagem artística  

   Expressão livre e direcionada por meio do canto; produção de sons com o 

próprio corpo, objetos e instrumentos, percussão corporal; escuta e valorização de 
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obras musicais de sua região e de outras, reconhecendo o repertorio musical próprio 

de sua cultura; experiência com forma/tamanho – objetos, pessoas, materiais...; 

construção das primeiras figuras ( figuras humanas, animais, objetos...); descrição e 

interpretação de imagens; representação da figura humana por meio de desenhos 

colagens, pinturas etc; valorização das produções individuais e coletivas; Expressão 

vocal e corporal livre ou direcionada, de maneira lúdica individual e coletivamente. 

Interações com a natureza e sociedade  

Conhecimento, reconhecimento e valorização da história das formas de 

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

de ações para uma boa convivência escolar e social; reconhecimento das próprias 

características físicas ( cor dos olhos, cabelo, pele, entre outros), identificando as 

semelhanças e diferenças entre si e outras pessoas e assumindo uma atitude de 

valorização da diversidade; reconhecimento e respeito as diferentes configurações 

familiares; identificação, nomeação, localização e exploração dos espaços da 

escola; ampliação do conhecimento do mundo que a cerca, por meio da observação, 

exploração e interação com objetos materiais, pares etários e adultos; 

conscientização da ação humana na degradação e preservação do meio ambiente.  

Linguagem digital  

Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e ou aparelhos 

celulares para capturar imagens diversas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Conhecer a história de seu nome; 

• Identificar seus membros familiares; 

• Expressar-se por meio de desenhos;  

• Identificar os diferentes tipos de famílias; 

• Desenvolver novas formas de interação social;  

• Desenvolver a criatividade;   

• Estimular o respeito à diversidade; 

• Trabalhar a coordenação motora 

• Incentivar a estimulação do corpo por meio de brincadeiras  
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  SUB-UNIDADES  

• Alimentação saudável; 

• Pscicomotricidade;  

• Ballet e futsal na creche;  

• Identificação das diferentes famílias (circense, indígenas de outras      

regiões brasilienses etc);   

• Oficina de confecção de brinquedos;  

• Musicalização;  

• Sentidos;  

• Economia da água;  

• Cuidados com meu corpo;  

• Como vim ao mundo;  

• Decorando minha sala.   

 

DESENVOLVIMENTO  

Valorização e construção da relação entre família, criança e escola, através 

da inclusão dos responsáveis nas atividades e decisões da instituição, para que a 

confiança facilite o processo de adaptação das crianças, onde o professor realizará 

atividades lúdicas amenizando a ansiedade e a falta da família. Reconhecimento dos 

espaços físicos da creche, seu nome e de seus colegas, aprendendo a esperar a 

sua vez e ter autonomia quanto cuidados aos seus pertences pessoais e as 

atividades realizadas dentro da rotina. Conhecimento sobre o seu corpo e as 

diferenças culturais, raciais, em seu espaço escolar por meio de historias, atividades 

lúdicas e interações entre as crianças. conhecimento sobre sua história e a si 

mesma, além de aprender a respeitar os demais. Aprender sobre os tipos de família 

e suas diferentes culturas ex: Famílias circense, indígenas, de outros países etc 

através de apresentações teatrais, passeios etc. Trabalhar a família mostrando a 

importância do seu papel para a construção da vida do seu filho já interligando com o 

tema copa, trabalhando as diferentes famílias encontradas no mundo com diferentes 

formas de convivência, cultura, alimentação tradição etc.       

CRONOGRAMA 

Fevereiro – Março – Abril  
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Recursos didáticos  

TV, Pen-Drive, Rádio, Brinquedos diversos, materiais pedagógicos (barbante, 

cartolina, papel cartão, tintas coloridas, giz de cera, palito de picolé lápis de cor, 

tesoura, cola branca, revista, TNT, folha A4, papel pardo, cola bastão, papelão, cola 

quente, livros infantis), espelho, fotos da criança com a família, papel chambril, papel 

cançom, gliter, papel contact, pincel, rolo para pintura, purpurina, papel sulfit, cola 

colorida, cola com gliter, tinta para pintura de rosto, elástex, elástico, papel de seda, 

fita dupla face, cartolina, pistola para cola quente, folha de isopor, avental para 

contação de histórias, papel panamá, tela para pintura, EVA, prato de papelão, 

maquetes, fantasias, palco, som, celular, material de pscicomotricidade, pena, 

tecidos, etc.  

 

PROJETOS PEDAGÓGICOS  

A seguir será realizado um detalhamento dos projetos pedagógicos 

desenvolvidos pela escola, cada qual com os seus objetivos e desenvolvimento, 

dentro da Unidade Didática citada acima. 

 
Projeto “Mascote” 

 
Ao chegar à escola, a criança já tem sua história e traz o seu universo de 

conhecimento, deve-se, portanto, levar em consideração o conhecimento que a 

criança tem e o modo peculiar como ela se expressa a partir de então, introduzi-la no 

universo de possibilidades e descobertas com a finalidade de que ela seja capaz de 

valorizar o aprendizado e a si mesma. 

Cultivar a amizade desde a infância tem um efeito muito significativo na vida 

das crianças. Trabalhar a amizade não é algo que acontece de imediato, ela se 

constrói no convívio com o outro e nas ações do dia a dia. Dessa forma, a escola 

tem um papel de  extrema importância em garantir a inclusão de todos, envolvendo a 

família no convívio diário de seus filhos, incentivando relacionamentos, trocas de 

experiências, soma de talentos, habilidades e competências. 

a)  Justificativa 

 Os animais têm uma grande importância significativa no cotidiano das 

crianças, elas nutrem um verdadeiro fascínio pelos animais, pois na visão delas são 
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irresistíveis, assim como os brinquedos. A criança sai do conceito centralizado em 

seu “eu” para conhecer o que é muito saudável: a alegria de ser responsável por 

cuidar do outro. Portanto, o projeto “Mascote” surge para atender as linguagens do 

currículo escolar que são o “cuidado consigo e com o outro” e a “Interação com a 

natureza e sociedade”, além de oportunizar uma parceria entre a escola e família. 

b) Objetivo Geral 

Incentivar a criança a respeitar, cuidar, valorizar e proteger o outro. 

c) Objetivos Específicos 

• Ensinar para as crianças a importância de ter responsabilidade e 

compromisso com o outro; 

• Valorizar a importância dos cuidados consigo e com o outro; 

• Envolver a família na participação e escrita de tudo que acontece no 

momento em que estão juntas registrando também com fotos, desenhos 

desse momento; 

• Identificar semelhanças e diferenças entre os animais; 

• Respeitar, valorizar e proteger os animais em geral; 

• Identificar diferenças e semelhanças entre os animais. 

 

d) Desenvolvimento 

A turma realizará a escolha de um bicho de pelúcia para ser o “Mascote”, ela 

escolherão um nome para o bichinho, e também será explicado qual o objetivo do 

projeto e como ele deverá ocorre. 

Após isso, uma criança levará para casa o bichinho de pelúcia na sexta-feira e 

devolvendo-o na segunda, juntamente de um caderno, o qual as famílias deverão 

realizar o registro de como foi este momento. A sequência de participação das 

crianças será conforme a ordem dos nomes, frequência e participação das mesmas. 

e) Recursos Didáticos 

Animal de pelúcia e caderno de registro. 

f) Avaliação 

Por meio de dados coletados pelos responsáveis de cada criança, observando 

o desempenho e participação das crianças. 

g) Culminância 
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 Dar-se-á quando todas as crianças tiverem levado o animal de pelúcia para 

casa. Sendo exposto o caderno para as crianças e as famílias. 

 

                           Fotos: Recursos materiais do projeto Mascote. 

 
 
Projeto “Ler e Encantar” 

 
Desenvolver o hábito pela leitura é um processo constante que vem de muito 

cedo, em casa, e aperfeiçoa-se na escola e continua pela vida inteira. Somente 

quem conhece a importância da literatura na vida de uma pessoa, é quem sabe o 

benefício que uma simples história pode proporcionar, haverá de dizer que não há 

tecnologia no mundo que substitua o prazer de tocar nas páginas de um bom livro. 

Quanto mais cedo a criança tiver contato com os livros e perceber o prazer 

que a leitura traz, maior será a chance de torná-la um proeficiente escritor e leitor, 

pensante e crítico socialmente. A literatura infantil, então, deve fazer parte da rotina 

das crianças e suas famílias, promovendo a imaginação infantil, a fantasia, o 

pensamento analítico, crítico, acréscimo no vocabulário a criatividade e o 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita.  

a) Justificativa 
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 Sabendo que a criança tem pouco contato com a leitura em seu ambiente 

familiar adotamos um método bastante relevante para estimular a participação dos 

pais no aprendizado da criança, onde elas possam compartilhar com a família tudo 

que vivenciou durante o dia inteiro no ambiente escolar. Acreditamos que a leitura 

pode contribuir para o desenvolvimento de um cidadão, ajudando-o na 

transformação de si e da realidade em que vive. 

b)  Objetivo Geral 

Incentivar o gosto pela leitura em parceria com as famílias.  

c) Objetivos Específicos 

• Vivenciar momentos de leitura onde ela será capaz de escutar atentamente 

as histórias contadas; 

• Favorecer uma interação entre família, criança e escola 

• Desenvolver valores como: Amor, a Honestidade, a Solidariedade, e 

Bondade, o perdão entres outros. 

• Ensinar para as crianças a importância de ter responsabilidade, através do 

cuidado e zelo pelos livros; 

• Aquisição de vocabulário; 

• Desenvolvimento do pensamento crítico e analítico; 

• Desenvolvimento da linguagem oral e escrita. 

d) Desenvolvimento 

Entregaremos toda semana um livrinho de História Infantil para cada criança 

levar para casa. Esse método será necessário para auxiliar os pais a participar do 

aprendizado da criança, utilizando a leitura para contar historinhas e aproveitando o 

momento de interação para conhecer melhor seus filhos, saber o que gostam de 

fazer, brincar,comer entre outros. E após a leitura a criança fará um desenho 

representando a parte que mais gostou da história. 

e) Recursos didáticos 

Livro de histórias infantis e caderno para registro. 

f)  Avaliação 

Observaremos a atitude e comportamento de cada criança e principalmente o 

papel da família no desenvolvimento desse projeto. Analisaremos o compromisso, a 

responsabilidade, a criatividade e capacidade intelectual de cada criança. 
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f) Culminância 

Exposição dos trabalhos realizados durante todo o desenvolver do projeto na 
feira literária.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

                                                                  Foto: Aluno com a sacola da leitura 

 
 
 
Projeto “Meu brinquedo favorito” 

a) Justificativa 
 

O brincar é um ato lúdico que a criança executa que favorece o seu 

desenvolvimento biopsicossocial, adquirindo habilidades cognitivas, afetivas, sociais, 

emocionais e motoras em um único momento. Através das brincadeiras a criança 

elabora sentimentos, vivencia e internaliza papéis sociais, externaliza conflitos e 

aprender aresolver dificuldades do seu cotidiano. 

A criança no início da sua escolarização, encontra-se em uma fase dita 

“egocêntrica” e está inserida em um ambiente novo, e observa-se muitas vezes, que 

o brinquedo destaca-se como um objeto de apego, mas também de segurança, 

sendo importante para uma transição harmônica e tranquila com o novo ambiente. 

Segundo Almeida (2012), o “Brinquedo é um tipo de treinamento divertido para a 

criança, através dele é que ela começa a aprender, conhecer e compreender o 

mundo que a rodeia”. 

Ciente dessa realidade, o projeto “ Meu brinquedo favorito” surge como uma 

forma de contribuir para uma melhor adaptação e socialização infantil, por meio de 

interações afetivas e cognitivas que estabeleceu com os outros colegas. Durante sua 

execução, é incentivada a partilha, o senso de companheirismo, uma vez que o 

aluno traz de casa um brinquedo que mais estima. 

b)  Objetivo Geral 
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Contribuir para uma melhor socialização infantil, por meio de interações 

afetivas e cognitivas que estabelecem com os outros colegas. 

c) Objetivos Específicos 
 

• Desenvolver habilidades motoras e a linguagem oral; 

• Ampliar as relações sociais e promover autonomia; 

• Promover a partilha e a cooperação entre os pares; 

• Incentivar a partilha e o cuidado com os brinquedos; 

• Despertar o prazer por brincar com o outro; 

• Estimular a imaginação e desenvolver a criatividade; 

• Fortalecer os laços entre a escola e o ambiente familiar. 

d) Desenvolvimento 

Será realizada uma reunião com os pais e ou responsáveis para falar sobre o 

projeto, como será aplicado e para que tenham consciência da sua real importância, 

e que no momento que a criança escolher o brinquedo, que este seja o seu favorito, 

devido ao sentimento de apego que o aluno possui com este, para que assim as 

intervenções realizadas em sala tenha sua efetividade. 

e) Recursos Didáticos 

Um brinquedo pertencente ao aluno e que seja o seu favorito. 

f) Cronograma 

Será desenvolvido às sextas-feiras, durante todo o ano letivo. 

g)  Avaliação 

Observações globais da criança, participação, interação, partilha e 

cooperação entre os colegas. 

Projeto “Psicomotricidade: criança em movimento” 
 

a) Justificativa 

Os aspectos que envolvem a psicomotricidade favorecem o processo ensino- 

aprendizagem, já que contribuem para a aquisição de habilidades motoras 

necessárias para o desenvolvimento físico, mental e afetivo da criança de modo 

saudável. A Psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a formação e 

estruturação do esquema corporal e tem como objetivo principal incentivar a prática 

do movimento em todas as etapas da vida de uma criança. 
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Através de atividades lúdicas as crianças se divertem , criam, interpretam e se 

relacionam com o mundo. É importante assegurar o desenvolvimento funcional da 

criança e auxiliar na expansão e equilíbrio de sua afetividade, o que justifica o 

desenvolvimento e aplicação desse projeto de psicomotricidade. 

b) Objetivo Geral 
  

Promover a aquisição das coordenações neuromotoras essenciais ao 

desenvolvimento do aluno, relacionando a afetividade e o cognitivo, por meio de 

atividades psicomotoras. 

c) Objetivos Específicos 

• Proporcionar diversificados movimentos corporais (saltar, pular, andar, abaixar, 

levantar, correr, pegar, engatinhar, arrastar, rolar, rodar e outros); 

• Desenvolver a coordenação motora grossa, a orientação espacial, temporal e o 

equilíbrio; 

• Promover a socialização, respeito às regras e ao espaço do outro; 

• Aumentar a autoestima; 

• Desenvolver a coordenação visomotor. 

d) Desenvolvimento 

São elaborados circuitos psicomotores com obstáculos adequados a 

necessidade de cada turma. São obstáculos para desenvolver a postura corporal, o 

equilíbrio, a coordenação motora grossa, movimento óculo-manual, lateralidade 

corporal e outros, as atividades propostas respeitam a faixa etária que o aluno se 

encontra. 

Como exemplo de um circuito, tem-se a disposição de um colchonete para a 

criança rolar; demarcação de uma linha reta, para andar em cima; bambolês, para 

entrar e sair pulando de um para o outro; cones para realizar o momento em 

ziguezague; bola para acerta dentro do cesto; entre outros. 

Ao longo do percurso, busca-se manter uma relação tônico-emocional com o 

aluno que, durante o trajeto, é acompanhado pelos educadores “que acolhem suas 

produções, compartem suas emoções e dão sentido às suas ações”. (ARNAIZ 

SÁNCHEZ; RABADÁN MARTÍNEZ & VIVES PEÑALVER, 2003, p.19) 

e) Recursos Materiais 

Bambolês, bolas de tamanhos variados e pesos diferentes, tapetes, 
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colchonetes, cones, pneus, fitas, corda, cesto, EVA, cartolinas, barbantes, cadeiras, 

materiais recicláveis. 

f) Avaliação 

Utiliza-se da observação global da criança, analisando a participação, quais 

os movimentos que realiza, qualidade, ritmo, velocidade, mobilidade corporal, 

coordenação, equilíbrio, expressividade corporal, ajuste as situações, tônus postural, 

ocupação e exploração do espaço, entre outros fatores. Sendo registradas as ações 

mais significativas do aluno. 

g) Cronograma 

Durante todo o ano letivo, serão elaboradas atividades no circuito psicomotor. 

                             Fotos: Circuito psicomotor para o Maternal II. 
 
 
 

 

Fotos: Circuito psicomotor para o Maternal I. 
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Projeto “Ballet: a arte de dançar” 

 
O respectivo projeto tem como fundamento envolver a criança em 

movimentos diferentes, para que a flexibilidade dela seja desenvolvida. A professora 

é voluntaria e oferece duas aulas por semana de no máximo 30 minutos de duração 

para cada turma, com a utilização da sala Multifuncional que contém 2 espelhos 

grandes. Pedimos para os pais apenas a compra do uniforme completo ( meia calça, 

sapatilha, collant, rede de cabelo). 

O desenvolvimento da criança nesse período e de extrema importância, e as 

aulas de ballet, expressam muito isso, trazendo interação e retirando da mesma 

timidez e dificuldade de se apresentar ao publico, gerando resultados positivos em 

sala nas atividades propostas pelo educando. 

a) Justificativa 

Sabendo que em nossa realidade não se encontra tão fluente a cultura do 

dançar, foi colocado como foco principal proporcionar as crianças esse 

conhecimento do que é a dança e em sua prática, quais benefícios para o corpo. As 

atividades propostas criam certo interesse da própria criança de reviver o novo e de 

aprender o que for proposto. 

b) Objetivo Geral 

Trabalhar psicomotricidade da criança através dos movimentos propostos 

pela dança. 

c) Objetivos Específicos 

• Ensinar a historicidade da dança adaptada para a faixa etária deles; 

• Desenvolver projetos como festivais de dança para demonstrar o que foi 

proposto para a turma; 

• Aplicar atividades de relaxamento ou que levem a imaginação da criança 

através da dança; 

• Trabalhar a elasticidade do corpo da criança; 

• Trabalhar a timidez da criança em se apresentar ou de apenas estar em um 

determinado grupo; 

• Apreciação dos estilos musicais. 

d) Desenvolvimento 

A aula inicia com atividades de alongamento com a utilização do som com 
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musicas relaxantes, e clássicas. Logo em seguida são propostos os movimentos 

realizados pelo ballet através de uma contação de historia, sempre tudo adaptado 

para a idade de 2 á 4 anos. Em alguns momentos são ensaiados coreografais para 

apresentação no pátio. 

e) Duração 

O projeto terá duração de dois anos (tempo máximo de permanência da 

criança na instituição). 

f) Recursos Didáticos 

São utilizados a sala multifuncional, espelhos grandes, caixa de som e o 

uniforme completo (meia calça, collant, sapatilha, rede para cabelo). Em 

determinadas atividades é utilizado o jogo de luz. 

g) Culminância 

São realizados festivais de dança pelo menos quatro vezes ao ano com a 

participação da família para as apresentações realizadas pelas próprias crianças. 

h) Avaliação 

A partir do desenvolvimento da criança que é visto em sala como resultado 

das aulas, pode-se observar melhorias de interação com os colegas e educadores, 

equilíbrio e a parte de psicomotricidade que se destaca como um dos principias 

objetivos alcançados através do que é proposto. 

 

 
                                             Foto: Aula de ballet. 
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Projeto “Futsal” 

 
O respectivo projeto tem como fundamento envolver a criança em 

movimentos diferentes, para que a flexibilidade dela seja desenvolvida, o professor 

busca um momento de recreação oferecido duas vezes na semana com duração de 

30 minutos, onde ele trabalha a agilidade, a concentração e a atenção nos 

momentos determinados para cada atividade. 

O momento de recreação e de extrema importância para a criança onde eles 

irão entender sobre regras, tempo e compartilhar os instrumentos utilizados para as 

atividades com os demais colegas. Será utilizado como recursos – cones no 

tamanho adequado, bolas de futsal para crianças de 2 a 3 anos, traves de cones, 

bambolês etc. As atividades são realizadas no solário que se encontra na entrada da 

instituição. 

 
a) Justificativa 

Sabendo que em nossa realidade não encontramos o esporte para essa idade 

com frequência, realizamos essa atividade para demonstrar a importância da 

valorização da criança e do potencial que cada uma tem. Potencializando a 

desenvoltura da criança através dos movimentos proporcionados pelos professores 

que estabelecem um melhor reflexo para a criança e atenção. 

b) Objetivo Geral 

  Trabalhar o desenvolvimento corporal da criança e influenciar a mesma na 

pratica desportiva. 

c) Objetivos Específicos 

• Desenvolver o corpo para melhor flexibilidade; 

• Trabalhar a parte psicomotora da criança; 

• Desenvolver o reflexo e atenção da criança nos movimentos propostos; 

• Criar como hábito a prática de esporte desde a infância como pratica de vida 

saudável. 

d) Desenvolvimento 

A aula inicia com alongamento do corpo dos membros superiores e inferiores, 

logo após é realizado corrida para aquecer a musculação. Em seguida se passa a 

parte técnica (passe, chute, defesa) percepção dos objetos utilizados no futsal (Bola, 

cone, trave, bambolê). Encerra-se com uma volta calma sobre o espaço utilizado 
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para as atividades propostas. As aulas são flexíveis tendo mudanças de acordo com 

o avanço da técnica dos alunos. 

e) Duração 

O projeto consiste em ser realizado durante dois anos (tempo máximo de 

permanência da criança na instituição). 

f) Recursos Didáticos 

São utilizados como recurso, bolas, bambolês, coletes, luva de goleiro, cone, 

trave, uniforme completo (blusa, short, meão e chuteira). 

g) Culminância 

São realizados campeonatos ou torneios entre as turmas de acordo com sua 

faixa etária, levando o aluno a entender a importância de competir independente do 

resultado. Trabalhado com divisão de equipes, sendo proporcionada uma premiação 

final (medalhas, troféu, etc). 

h) Avaliação 

O respectivo projeto tem por finalidade desenvolver a parte motora da criança, 

os reflexos, atenção, percepção de espaço, lateralidade, psicomotora, questões 

sociais, companheirismo, equilíbrio e interação com os demais. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Foto: Aula de futsal. 

 

                                                         Fotos: Aula de futsal. 
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Projeto “Quem sou eu?” 

 
O respectivo projeto tem como fundamento conhecer a realidade de cada 

família que hoje está presente na instituição, através da historia contada por eles 

mesmos. Como propósito maior, levar as crianças a conhecerem a historia de cada 

amigo de sala. 

 

a) Justificativa 

É com grande observação que vimos a trajetória de cada criança dentro do 

projeto apresentado, desde o nascimento até os dias atuais, descobrimos a estrutura 

da família, quantidade de membros locados na mesma casa, pessoa responsável 

legal da criança, tipo de família, sobre a gestação, vimos o desenvolvimento da 

criança em seus respectivos aspectos (primeiro passo, primeira palavra, primeiro 

banho, primeira vez que sentiu o gosto de alimentos, etc). 

b) Objetivo Geral 

 Conhecer a realidade dos nossos alunos no letivo atual.  

c) Objetivos Específicos 

• Conhecer os aspectos sociais da família 

• Conhecer o histórico da criança 

• Transmitir as diferentes realidades de uma criança para as demais 

d) Desenvolvimento 

Será enviado o caderno do projeto durante uma semana para uma criança, 

sendo devolvido na Segunda Feira da próxima semana. Durante esse período a mãe 

deverá registrar a historia da criança desde o descobrimento da gestação, a forma 

que foi a gravidez, como foi escolhido o nome da criança, como foi o nascimento 

dele, qual foi a reação dele ao descobrir o toque, cheiro, o falar e ouvir. O que ele 

não gosta e o que ele gosta, qual a personalidade hoje dele, desenhos da família, 

fotos de entes preferidos ou mais próximos. A historia será contada pelos pais. Logo 

em seguida na sala a professora irá chamar a criança na frente para relatar a sua 

historia para os outros coleguinhas, com o intuito de conhecer a historia um do outro. 

e) Duração 

O projeto consiste em ser realizado durante dois anos (tempo máximo de 

permanência da criança na instituição). 
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f) Recursos Didáticos 

São utilizados como recurso, o caderno com a sacola. 

g) Culminância 

São realizados exposições na feira cultural do caderno para que os pais 

tenham contato com o resultado de todas as historias oferecidas pelas famílias. E 

serve como auxilio na construção de relatórios individuais do aluno. 

h) Avaliação 

O respectivo projeto tem por finalidade desenvolver maior clareza ao publico 

que estamos ofertando os nossos serviços. 

 

                                         Foto: Projeto “ quem sou eu” – Aluna Ester – IID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Projeto “ quem sou eu”  
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Projeto “Plenarinha” 

 

a) Justificativa 

A VI Plenarinha propõe como tema “O Universo do Brincar” que é fruto da 

avaliação final do projeto apresentada pelas Unidades Escolares de Educação 

Infantil públicas e parceiras da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), 

realizadas em 2017 (pag. 06 – Guia da plenarinha 2017). 

b) Objetivo Geral 

  A VI Plenarinha - 2018 destaca a importância do brincar na escola, que 

constitui um processo de aprendizagem. Assim, tem como objetivo vivenciar, a 

brincadeira e o brinquedo como ferramenta para aprender, desenvolver e expressar-

se de maneira integral. (pag 07 – Gui da plenarinha 2017).  

c) Objetivos Específicos 

• Estimular a aprendizagem por meio do brincar nas diferentes linguagens; 

• Criar oportunidades para que professores e crianças ampliem seu repertório 

de brincadeiras; 

• Vivenciar brincadeiras diversas ensinadas ou criadas; 

• Resgatar brincadeiras da comunidade; 

d) Desenvolvimento 

O Tema escolhido para esse ano vem com o propósito de se trabalhar a 

importância do brincar e a interação da criança com a família, percebe-se que hoje 

as crianças não estão sendo tão estimuladas ao brincar, e que a evolução do mundo 

vem causando isso. A proposta e resgatar o interesse nas crianças em conhecer e 

desenvolver seus aspctos gerais por meio do brincar. O intuito maior sempre será 

abrir a visão dos alunos e automaticamente dos pais e comunidades, através da de 

passeios, atividades pedagógicas realizadas em sala lúdicas, envolvimento da 

família com criação de brinquedos recicláveis, etc. 

e) Duração 

O projeto consiste em ser realizado durante o ano letivo (Com temas 

diversificados para cada ano). 
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f) Recursos Didáticos 

São utilizados como recurso, o Guia da Plenarinha e atividades diversificadas 

sugeridas pelos professores, dentro e fora da escola. 

g) Culminância 

 São realizados   exposições   na cidade  Local e geralmente em Brasília, com 

a participação de todo o Distrito Federal de todas as atividades propostas, fotos etc. 

h) Avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               “ 
 
                   
 
                               Fotos: “Desfile aniversario do Gama” 

 
 

Projeto“Acolher e adaptar” 

 
a) Justificativa 

O inicio do processo de escolarização na infância é um momento delicado, 

uma vez, que as experiências vividas neste período serão cruciais para criação de 

uma percepção da instituição como ambiente prazeroso e de possibilidades. 

Neste novo ambiente, as crianças vivenciam rotinas, regras e cuidados 

diferentes dos quais estavam acostumados no ambiente familiar. Esta ruptura gera 

na criança uma ansiedade e sofrimento ao ter que deixar a família por um período 

mais longo de tempo, no caso 10 horas por dia conforme atendimento em tempo 

integral ofertado pela instituição. 
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Para um bom desenvolvimento do aluno na educação, é importante que este, 

assim como seus familiares, sintam-se seguros, confiantes e sejam bem acolhidos 

pelos educadores, para que ocorra uma adaptação tranquila as rotinas e regras de 

convivência social. “A rotina pedagógica é um elemento estruturante da organização 

institucional e de normatização da subjetividade das crianças e dos adultos.” 

(BARBOSA, 2006, p.45) 

b) Objetivo Geral 

Promover um ambiente acolhedor, que transmita segurança para o 

estabelecimento de um vínculo afetivo pautado na confiança. 

c) Objetivos Específicos 

• Acolher afetivamente o aluno; 

• Promover uma aceitação da separação familiar em período mais longo de 

tempo, de modo a amenizar a dor e ansiedade; 

• Proporcionar segurança e afeto as crianças e seus familiares; 

• Propiciar momentos lúdicos nos quais as crianças possam interagir com o 

ambiente, colegas e educadores. 

• Preparar um ambiente escolar aconchegante afetuoso e prazeroso; 

• Estabelecer vínculos afetivos e empatia com os educadores por meio de 

um ambiente escolar prazeroso.  

d) Desenvolvimento 

Envolver os alunos na rotina escolar e regras para uma boa convivência, por 

meio da roda de conversa, para discutir como foi o dia de ontem, o que mais gostou, 

o que gostariam de fazer na creche. Nesse momento, busca-se conhecer o aluno, 

quais os objetos de apegos, se possui o controle dos esfíncteres, quem são os 

familiares que cuidam da criança, entre outros aspectos importantes para o 

desenvolvimento do aluno (percepção de si e do outro). Apresentação dos espaços 

físicos: sala de aula, pátio, parquinho, banheiros e outras salas da instituição, 

promovendo a exploração e familiarização do novo ambiente. Redução de horário 

durante um certo período para uma adaptação saudavél.  

Desenvolver atividades recreativas e psicomotoras, tais como: correr, pular, 

dançar, jogar, contos infantis, cantigas de roda e exploração de diversos brinquedos. 

Serão confeccionadas  lembrancinhas para que as crianças levem para casa. 

Apresentação e contos de histórias infantis ilustradas e o reconto. 



 

52 
 

e) Cronograma 

Início no primeiro mês do ano letivo, com duração aproximada de três 

semanas e com o desenvolvimento de atividades lúdicas diárias. 

f) Avaliação 

Aceitação da rotina educacional com tranquilidade, interação com os 

educadores e colegas de sala respondendo adequadamente aos estímulos motores 

e auditivos; 

 

Festa da Família: ninguém é igual a ninguém 

 
a) Justificativa 

Surge com a proposta de realizar uma festividade para comemorar a 

“Família”, respeitando as diversas configurações familiares existentes, não havendo 

uma festa específica para o dia das mães e dos pais, mas para a família e sua 

diversidade de arranjos. Além disso, é uma oportunidade de favorecer uma maior 

convivência dos alunos com a comunidade local e da família com a instituição. 

b) Objetivo Geral 

Aproximar a família da Escola, por meio de um ambiente acolhedor e de 

atividades diversificadas. 

c) Objetivos Específicos 

• Oferecer oficinas culturais, artísticas e estéticas; 

• Oferecer atividades lúdicas para os alunos e seus familiares; 

• Expor os trabalhos realizados pelos alunos ao longo do ano; 

• Fortalecer os vínculos com a comunidade, por meio de parcerias; 

• Contribuir para uma melhor qualidade de vida da comunidade 

Neste dia são realizadas ações culturais e recreativas no espaço escolar, 

valorizando a vida e agradecimento aos anos de existência das OAPNB junto a 

amigos, benfeitores, pais e comunidade.  

É um dia de partilha e celebração com toda a comunidade do Centro de 

Convivência e Educação Infantil mediante a doação de colaboradores em amplo 

sentido. Realiza-se diversas atividades artístico-culturais e recreativas: 
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• Pintura de rostos (membros da comunidade escolar); 

• Balão mania (membros da comunidade escolar); 

• Pescaria (membros da comunidade escolar); 

• Almoço (membros da comunidade escolar); 

• Bazar (membros da comunidade escolar); 

• Apresentação de danças (membros da comunidade escolar); 

• Apresentação das crianças de uma música sobre a família; 

• Sorteios de brindes doados por empresas, parceiras do projeto. 

• Salão kids; 

• Discoteca com as crianças; 

 

 

Fotos: Festa da família 

 
 

Projeto “Família Indigena“ 

 
a) Justificativa 

Na história do Brasil identificamos os indigenas como os primeiros habitantes 

deste país, com uma cultura bastante peculiar e diferenciada. Estes povos buscam 

através da convivência harmônica comigo mesma e com a natureza a sua 

sobrevivência. Suas habitações são as ocas (feitas de palhas e galhos de árvores), 

alimentam-se da caça, da pesca e das raízes das plantas. Os instrumentos 

principais de caça são o arco e flecha. Os remédios são desenvolvidos pelos 

curandeiros e através de ervas naturais, possuem rituais que utilizam da dança e 

pinturas no corpo por meios de tintas extraídas de plantas naturais. 
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O presente projeto tem como objetivo promover a formação do sujeito o 

respeito ao próximo e valorização a diversidade cultural. 

b) Objetivo Geral 

Valorizar a pluralidade sociocultural do povo brasileiro, conhecendo e 

respeitando os costumes dos povos indígenas. 

c) Objetivos Específicos 

• Conhecer sobre a cultura indígena;  

• Aprender um pouco sobre a culinária indígena e identificar quais 

alimentos fazem parte de sua alimentação; 

• Conhecer os diversos símbolos e um rituais indígenas;  

• Incentivar a preservação da natureza; 

• Reconhecer a vestimenta e acessórios dos índios; 

• Reconhecer a habitação típica dos índios; 

d) Desenvolvimento 

I- Linguagem Artística e corporal – Introdução do tema índio com apresentação 

de lendas. Musicalização da dança do índio – Xuxa e reconto. Apresentação 

teatral sobre os índios.Atividade Vespertina: Confecção da lembrancinha “ cocá”. 

Pintura de rosto. Pintura do arco e flecha na folha A4. Confecção de coca. 

Confecção colar de macarrão. 

II- Linguagem oral e escrita – Apresentação da vogal “I” com objetos que 

iniciem com a mesma. Atividade no caderno sem pauta. Apresentação da vogal 

“O” de “oca” no caderno com pauta. Atividade Vespertina: Carimbo das mãos 

formando um índio na folha A4. Musicalização com músicas indígenas. 

III- Linguagem matemática – Apresentar o numeral 3 com a musicalização do 

indiozinho. Realizar atividade no caderno sem pauta. Atividade Vespertina: 

Reforçar o numeral 3 deixando as crianças brincarem com três objetos. 

IV-Interação com a Natureza e sociedade – Exposição de comidas típicas: 

tapioca, coco, farinha, cana de açúcar, milho, paçoca e outras. Atividade 

pedagógica na folha A4 do milho. Trabalhar sobre a moradia do Índio (oca) - 

sugestões com imagens, desenhos, historias, objetos, etc. Apresentação das 

tribos, desfile com duas crianças de cada sala. Atividade Vespertina: Cartaz 

gigante com objetos indígenas, recortes em revistas, jornais, internet, livros, etc. 
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Confecção e exposição da maquete do índio com reconto na folha A4 da tribo 

indígena. 

V- Linguagem Digital – cineminha no pátio com o uso do Data Show sobre índio  

e seus costumes. 

e) Recursos Materiais 

Data show, macarrão, barbante, cola, tesoura, folha A4, materiais recicláveis, 

papel crepom diversas cores, veduras, alimentos típicos, som, CD, tinta guache, tinta 

de rosto, cartolina, papel pardo, jonais, revistas, livros, caderno sem pauta, entre 

outros. 

f) Avaliação 

Observará a participação, interação com os colegas e nas atividades, 

capacidade de identificar e reconhecer os objetos e os costusmes indígenas, 

compreensão e valorização de outras culturas. 

g)  Culminância 

Exposição da maquete e de objetos indígenas, e apresentação teatral no pátio. 
 
 
 

 

 
Fotos: Apresentação teatral e da exposição de objetos indígenas. 
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Fotos: Caracterização dos alunos e da Oca. 

 

 

Projeto “Família Circense” 

 
a) Justificativa 

O circo é um espetáculo mais antigo e diversificado que encanta e diverte as 

crianças e os adultos. Através deste projeto será levado ao conhecimento a história 

do circo, a importância, apresentar o seu espaço e seus personagens, como maneira 

de resgatar esse evento cultural, valorizando o processo de criação, fantasias e 

descobertas que ele proporciona, as formas que as famílias que seguem essa 

carreira vivem, referente a trocar de cidade, morarm treiler etc. 

b) Objetivo Geral 

Despertar e conscientizar o educando sobre os animais e profissionais que 
compõem o circo. 

c) Objetivos Específicos 

Desenvolver a coordenação motora através de atividades que os personagens do 

circo realizam; 

• Identificar e conhecer os personagens do circo; 

• Identificar os animais através de performances dos animais; 

• Desenvolver imaginação e incentivar a criatividade; 
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• Respeitar as diferenças e incentivar o gosto pela diversidade; 

• Trabalhar expressões corporais e faciais; 

• Apresentar as cores primárias; 

• Identificar qual cor que mais gosta. 

• Desenvolver a parte piscicomotra do corpo 

d) Desenvolvimento 

I. Linguagem oral e escrita: introduzir o tema circo, coletivamente no pátio, com a 

música da xuxa “ O Circo Chegou’’ e com a presença de um profissional 

caracterizado de palhaço. Inicio das atividades livres para o mural. Trabalhar/ 

reforçar a letra “c” de circo com colagem. Atividade Vespertina: Cartaz gigante com 

colagens de figuras de circo, musicalização e brincadeiras dirigidas. 

II. Linguagem matemática: introduzir o numeral “1” com colagem de EVA picado. E 

iniciar a confecção da lembrancinha (cartola e varinha mágica) com a intervenção 

das crianças. 

III. Linguagem Artística: apresentação dos profissionais caracterizados de 

personagens do circo no pátio escolar. 

e) Recursos Materiais 

EVA picado de cores variadas, cartolina, cola, tesoura, revistas, som, CDs, 

materiais recicláveis, 

f) Cronograma 

Duração de uma semana, última semana do mês de Março. 

g) Avaliação 

As crianças realizarão apresentações no patio de todas as atrações 
encontradas no circo, as quais durante o projeto serão divididas uma por cada 
turma.  
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Fotos: Apresentação teatral e passeio ao Circo. 

 

 
Projeto “Cuidando da água” 

  
a) Justificativa 

A água é um elemento da natureza esgotável, porém extremamente 

necessário para a sobrevivência de todos os seres vivos do planeta Terra. A 

habitação, exploração da natureza e poluição realizada pelo homem de forma 

descontrolada tem prejudicado seriamente a biodiversidade e o nível fluvial. 

Devido esse momento de crise hídrica que a sociedade mundial está 

vivenciado, é fundamental o desnvolvimento e incentivo desde a Educação Infantil 

de hábitos de conservação e economia de água. Este projeto, surge com a 

necessidade de levar a criança a ser gente fiscalizados e protetor da água, 

conscientes da importancia desta para a perpetuação da vida. Sempre trabalhar de 

forma lúdica para que esses cuidados para que sejam refletidos na fámilia através 

da criança. 

b) Objetivo Geral 

Concientizar sobre a importância de economizar água, evitando o desperdício 

e a sua poluição. 

c) Objetivos Específicos 

• Orientar sobre as maneiras de economizar água; 

• Mostrar como estão poluindo e desperdiçando água; 

• Mostrar formas de economizar e não poluir; 

• Reconhecer onde está presente a água no meio ambiente (rios, lagos, 

mares); 
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• Identificar os seres que vivem nesse habitat; 

• Aprimorar as habilidades psicomotoras da criança. 

d) Desenvolvimento 

Inicialmente realizará um conversa com as crianças sentadas em circulo, para 

investigar os conhecimentos que elas possuem previamente acerca do tema: “De 

onde vem à água? Onde encontramos? Para que serve?”. Abaixo segue uma 

descrição de como será desenvolvido o tema de acordo com as linguagens do 

currículo em Movimento da Educação Basica. 

I- Linguagem natureza e sociedade: Introduzir o tema água com dois potes com 

água limpa em um e outro com água suja com terra, papel, etc. Explicar a 

importância de não jogar lixo no chão. Desenvolver em folha A4 dois baldes em um 

pintar de azul e no outro com terra. Reconto da atividade com desenho livre. 

II- Linguagem cuidado consigo e  com o outro: Ensinar sobre a economia da água 

através de gravuras,por exemplo: Manter a torneira fechada na hora do banho, 

etc. Reconto com gravuras que represente água na folha. Atividade livre sobre a data 

comemorativa, “dia da água” na folha A3. 

III- Linguagem oral e escrita: Preparar na caixa mágica um desenho de aquário e 

colocar objetos que se inicie com a letra “A’’. Atividade no caderno sem pauta com a 

letra “A”.Atividade Vespertina: Trabalhar a vogal “A” com fita crepe no chão. Ex: “O 

Pedro subiu o morro, o Pedro desceu o morro, atravessou a ponte e formou a vogal 

‘A’. 

IV- Linguagem matemática: Trabalhar animais aquáticos reforçando que eles vivem 

na água, os alunos vão tirar de dentro da caixa surpresa dois peixes. (apresentando 

o numeral 2). Atividade pedagógica do numeral “2” no caderno sem pauta. 

Confeccionando um aquário para troca do mural. 

V- Linguagem artística e corporal: Atividade de psicomotricidade. Confecção de 

lembrancinha, duas opções um peixe no saco plástico/ uma varinha feita de revistas 

com um peixe pendurado no barbante. Atividade Vespertina: Pintura de rosto. 

e) Recursos materiais 

Folha A4, folha A3, giz de cera, tinta, cartolina, papel pardo, tinta para o rosto, 

saco plástico, revistas, caixa de papelão, caderno sem pauta, tinta guache, fita 

crepe, objetos variados com as inicias “A”, baldes com água, terra, cola, tesoura, 

papel crepon, som, CDs e outros. 
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d) Cronograma  

Uma semana. 

e) Avaliação 

Observará a participação, interação com os colegas e nas atividades, 

capacidade de identificar e reconhecer os objetos e os animais, compreensão e 

execução de atos no cotidiano que prime a economia de água. 

 

UNIDADE DIDÁTICA: VIAJEM PELO MEU PAÍS E SEUS VIZINHOS  

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA 

A SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA E EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS 

HUMANOS.  

EIXOS INTEGRADORES: EDUCAR, BRINCAR E INTERAGIR.  

Linguagens: Oral e escrita; cuidado consigo e com o outro; artística e corporal; 

matemática; digital; natureza e sociedade  

JUSTIFICATIVA  

  Sabendo que estamos em ano de copa do mundo aonde se é proporcionado 

um campo mais amplo de união entre as nações por um único objetivo, considera-se 

de extrema importância trazer essa temática para os trabalhos pedagógicos 

desenvolvidos, sendo que inicialmente será trabalhando sobre as grandes diferenças 

entre as famílias e comemorado de forma lúdica e interativa na festa da família 

aonde cada turma irá representar uma nação com suas culturas e tradições. È 

importante também dentro dos contextos familiares trabalhar-se os tipos de 

profissões e o respeito pelas mesmas que permeia o nosso pais, principalmente as 

que sofrem preconceitos e não possuem reconhecimento da sociedade, para 

construirmos cidadãos que respeitem o próximo.  

         Dando continuidade ao que visamos como tema da atualidade será trabalhado 

mesclando a copa do mundo também em nossa festividade junina, levando em 

consideração as raízes e histórias típicas das regiões Brasileiras e seus costumes, 

para gerar novos conhecimentos as nossas crianças, a qual durante esse período se 

apresenta as grandes diferenças e o respeito as culturas do nosso Brasil que é um 
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país rico em diversidade cultural.  

Em continuidade será trabalhado a subunidade “os animais”, com abordagem 

sobre as espécies e suas características, o seu país de origem e como eles devem 

ser tratados, e por fim sua classificação: domésticos ou selvagens. É importante que 

a criança entenda e respeite os animais, tanto os que ela conviverá com frequência, 

domesticados, como também os silvestres, que podem em alguns casos oferecer 

alguns perigos caso sejam provocados. No Brasil, há muitos casos de maus tratos 

com animais, e por isso, estes trabalhos são importantes pois sensibilizam a criança 

e fazem com que se tornem cidadãos humanizados. 

A escola deseja resgatar a cultura brasileira e os valores garantindo as 

tradições de geração em geração, por esse motivo será trabalhado o folclore 

brasileiro com suas histórias e personagens. Será trabalhada a subunidade 

“alimentação saudável”, dentro deste serão, elencadas situações de ensino-

aprendizagem em que os alunos serão instigados à reflexão sobre os hábitos 

alimentares e a importância destes para uma melhor qualidade de vida. Pretende-se, 

desta forma, criar possibilidades para a apropriação dos conhecimentos e uma 

mudança positiva no tocante à problemática retratada da má alimentação. 

  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

 Cuidado consigo e com o outro 

  Percepção do próprio corpo e de como ele se movimenta e se expressa; 

Realização, de modo independente de atividades de alimentação e higienização; 

Experimentação e degustação de novos alimentos, com ênfase em sabores, cheiros, 

cores;Expressão de suas necessidades, desejos e sentimentos, identificação, 

nomeação e distinção dos menbros de sua família, acolhimento de um novo membro 

na família, ( nascimento ou adoção de um irmão ou irmã); Valorização do dialogo ou 

outros modos de comunicação como formas de lidar com os conflitos e construir 

consensos; valorização de suas carateristicas físicas e étnico-raciais bem como a 

dos outros, respeitando-as; conhecimento, valorização e respeito ás historias e 

culturas de diferentes raças/etnias, a fim de incentivar a igualdade e combater a 

discriminação; Respeito ás diferenças culturais e religiosas, buscando eliminar o 

preconceito; reconhecimento das diferentes profissões existentes e sua importância 

para a sociedade; identificação de regras e limites relacionados aos procedimentos 
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de prevenção de acidentes e autocuidados.  

Linguagem corporal  

Vivência de brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as regras 

estabelecidas (brincar de esconder o rosto com as mãos, jogar repetidamente o 

objeto para que seja buscado, etc); interação com outras crianças por meio do 

movimento; valorização e ampliação do movimento pela utilização de diferentes 

modalidades de dança; participação de danças folclóricas ( quadrilhas, brincadeiras 

de roda, brinquedos cantados, etc); Manuseio de materiais diversificados para 

brincadeiras ( brinquedos industrializados, convencionais e artesanais), materiais 

não estruturados( papelão, tecidos, pneus e outros materiais reaproveitáveis), 

fantasias e adereços; Confecção de brinquedos com materiais alternativos; 

movimentação por meio do engatinhar em diferentes espaços, passando sobre 

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

Manipulação de materiais diversos e de variados tamanhos para desenvolver a 

coordenação motora fina e grossa que envolva ações de alinhavar, traçar, contornar, 

rasgar, dobrar e amassar, vários tipos de papeis, empilhar encaixar rosquear, pinçar, 

prensar, recortar, colar, pintar, atarraxar e desatarraxar modelos apropriados, tocar 

piano e outros instrumentos, modelar com massa e argila, montar quebra cabeça, 

manipular grãos, diversos, etc.); desenvolvimento do equilíbrio ao correr e saltar, 

realização de atividades de locomoção: andar, correr, saltar, trotar, etc, em varias 

performances: rápido devagar, câmera lenta; realização de passeios a pé, na própria 

instituição e ou nas proximidades, seguidas de conversas sobre tudo que foi 

observado e todas as ações e reações do corpo durante o trajeto. 

Linguagem oral e escrita  

   Percepção das imagens e gestos  representando ideias a fim de relaciona-

los a sua vivência; imitação de sons e palavras ouvidas; expressão oral de desejos, 

necessidades e opiniões; relatos de experiências vividas; esculta frequente de 

historias, contos, lendas, poemas, etc; Reconhecimento do próprio desenho e do 

desenho do colega; apreciação e manuseio de diferentes materiais impressos( livros, 

revistas, bulas, embalagens, rótulos, cartas, receitas, mapas, cheques, lista 

telefocina, notas fiscais, folhetos de propaganda, instruções de jogo, dicionairos, 

carnês, etc); realização de lieutras por meio de gravuras, imagens ilustrações etc; 
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acesso e contato com letras de diferentes cores e texturas ouvidas; representação 

gráfica ( desenho ou escrita) de histórias ouvidas. 

Linguagem matemática  

 Realização de contagem oral em situações diversas; desenvolvimento das 

noções matemáticas de altura (alto/baixo), largura (largo/fino), comprimento 

(comprido/curto), tamanho (grande/pequeno), peso (pesado/leve), volume 

(cheio/vazio), distancia (longe/perto), temperatura (quente/frio) e tempo 

(rápido/devagar), de maneira lúdica; Identificação de figuras geométricas; 

representação espacial (posição de pessoas e objetos; dentro/fora emcima/embaixo; 

esquerdo/direito; frente/trás/ ao lado, etc). Exploração de espaços através de 

experiências de deslocamento de si e dos objetos; percepção, identificação e 

nomeação das coresnos ambientes na natureza nos materiais e nos objetos. 

Linguagem artística  

Músicas escuta atenta de diversos sons, fontes sonoras e gêneros musicais ( 

musica folclórica, erudita, popular e popular de massa) percepção de sons e ruídos, 

descobertas e relações a suas fontes sonoras; escuta e valorização de obras 

musicais de sua região e de outras, reconhecendo o repertório musical próprio de 

sua cultura; exploração e reconhecimento de diversos materiais texturas, espessuras 

e suportes ( giz de cera, pinceis, tintas, areia, água, argila, carvão, papeis diversos, 

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

outros).imitação de gestos e movimentos; expressão vocal e corporal livre e 

direcionada de maneira lúdica individual e coletivamente; exploração da 

expressividade ( triste, alegre, bravo) de bonecos e mascaras; exploração e vivencia 

corporal por meio de vários tipos de sons, musicas de diversos estilos e culturas; 

interação com o outro por meio de movimentos corporais e danças em grupos. 

Interações com a natureza e sociedade  

   Conhecimento, reconhecimento e valorização da história das formas de 

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

celebração de datas comemorativas, desde que associadas a história e as tradições, 

e discutidos os motivos pelos quais são comemorados; reconhecimento e 

identificação dos diferentes grupos sociais ( família, escola e outras); 
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reconhecimento das diferentes profissões existentes e sua importância para a 

sociedade; distinção dos diferentes tipos de moradia, desde os tempos das cavernas 

até os atuais, relacionando-se aos materiais de que são constituídas bem como aos 

aspectos simbólicos, econômicos e culturais das construções; reconhecimento da 

importância de moradia para todo cidadão, nomeação das dependências da casa ( 

convencionadas ou não) e sua utilidade; reconhecimento e respeito as diferentes 

configurações familiares;ampliação do conhecimento do mundo que cerca, por meio 

da observação, exploração e interação com objetos materiais, pares etários e 

adultos; participação em atividades de preparação de alimentos começando pela 

exploração de receitas culinárias ( a partir de 3 anos). 

Linguagem digital  

 Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e ou aparelhos 

celulares para capturar imagens diversas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Criar condições de o aluno entender a importância da boa          

alimentação; - 

• Definir uma alimentação saudável, como sendo aquela balanceada e  

diversificada.  

•  Criar a possibilidade de os alunos perceberem a necessidade de diversos 

nutrientes     para o bom desenvolvimento do organismo;  

•  Incentivar o consumo de frutas, verduras e legumes 

• Resgatar a nossa cultura por meio do folclore;     

•  Desenvolver a expressão oral e a corporal, a coordenação motora fina e 

grossa, a percepção auditiva e visual da criança por meio de pessoas, musica e 

danças. 

•  Trabalhar brincadeiras e musicas do folclore; 

•   Desenvolver a expressão oral, corporal, a coordenação motora, 

percepção auditiva e visual por meio de poesias musicas e danças; 

• Divulgar, valorizar e conhecer as culturas dos países  

• Visualizar danças, músicas, comidas, roupas e pontos turísticos 

tradicionais de cada país; 

• Identificar os países através da bandeira e cores; 
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• Compreender e Respeitar o trabalho coletivo. 

• Apresentar as profissões em sua enorme diversidade, sanando qualquer 

tipo de dúvida ou preconceiro que tenham; 

• Perceber a importância para a sociedade que as profissões simbolizam; 

• Aprender a respeitar a si e ao outro 

• Reconhecer e identificar os diferentes tipos de animais; 

• Sensibilizar os alunos para que se tornem cidadãos humanizado 

• Enriquecer o conhecimento da criança quanto aos costumes das festas 

juninas; 

• Valorizar e demonstrar atitudes de respeito ao trabalho e ao homem do 

campo; 

• Conhecer alguns animais da fazenda; 

• Trabalhar a expressão oral e corporal;; 

• Desenvolver a noção espacial (do aluno em relação a ele mesmo, em 

relação aos outros, em relação ao espaço de apresentação e em relação à 

plateia) e a noção rítmica (respeitar o andamento da música, acompanhar o 

grupo, dançar dentro da melodia musical). 

 SUB-UNIDADES  

• diferentes tipos de profissões;  

• copa do mundo;  

• Festa junina;  

• minhas férias;  

• Diferentes tipos de animais ( domésticos ou selvagens);  

• folclore Brasileiro;  

• Historias de Monteiro lobato ( Sítio do pica pau amarelo);  

• Alimentação saudável.  

DESENVOLVIMENTO  

 Vamos conversar na roda sobre o que é a Festa Junina, o que as pessoas, 

fazem, comem, bebem, vestem, dançam, enfim todas as tradições e regionalismos. 

Agora que já identificamos os conhecimentos prévios das crianças, vamos aprenos 

aprofundar em saberes sobre a vida do homem do campo -  trabalhado com os 
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alunos capacidade de diferenciar, analisar, comparar. Dando prosseguimento 

identificam a subunidade da fauna brasileira e países vizinhos. Quantos animais as 

crianças conhecem? Quantos animais diferentes identificam na escola? Buscaremos 

conhecer o que eles já sabem acerca do tema; Se possível, leve os alunos para 

conhecer alguns animais, Confecção de animais com materiais recicláveis; ter um 

dialogo com os alunos sobre como todas as formas de vidas estão interligadas e 

dependem umas das outras, e que devemos respeitá-las e o espaço onde vivem. 

Sondar com os alunos quais profissões eles conhecem, se interessam, 

querem ser e o que sabem sobre elas e etc; Confeccionar uniformes com material 

reciclado; Montar um livrinho pessoal sobre o projeto, que contenha informações e 

imagens sobre a profissão dos país e a que a criança pretende seguir e outras que 

se interessou; Mediante disponibilidade, convide profissionais para conversar com as 

crianças e interagir com elas.  

Ética: Abordagem da união dos povos através da copa, respeito entre os 

alunos e as regras, trabalhar o conceito de que nem sempre se vence. Através das 

derrotas traçamos novas estratégias. Meio Ambiente: Observar os lugares e as 

mudanças por causa da copa (enfeites), localizar pontos positivos (torcida) e 

negativos (sujeira). Pluralidade Cultural: Verificar se possui costumes dos outros 

países que nós herdamos. Pesquisar alguns ídolos e montar um painel dos ídolos do 

futebol da vários países.  

Explicação sobre o que é folclore: são lendas, superstições, parlendas, 

brincadeiras, adivinhas, conversa formal sobre o tema; cumprimentar as crianças 

com musicas, brincadeiras e novidades e oração;  Contar história dramatizando; 

falando as suas característica 

CRONOGRAMA 

Maio – Junho – Julho - Agosto 

Recursos didáticos  

TV, Pen-Drive, Rádio, Brinquedos diversos, materiais pedagógicos (barbante, 

cartolina, papel cartão, tintas coloridas, giz de cera, palito de picolé lápis de cor, 

tesoura, cola branca, revista, TNT, folha A4, papel pardo, cola bastão, papelão, cola 

quente, livros infantis), espelho, fotos da criança com a família, papel chambril, papel 

cançom, gliter, papel contact, pincel, rolo para pintura, purpurina, papel sulfit, cola 
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colorida, cola com gliter, tinta para pintura de rosto, elástex, elástico, papel de seda, 

fita dupla face, cartolina, pistola para cola quente, folha de isopor, avental para 

contação de histórias, papel panamá, tela para pintura, EVA, prato de papelão, 

maquetes, fantasias, palco, som, celular, material de pscicomotricidade, pena, 

tecidos, etc.  

Projeto “Alimentação Saudável” 

 

Os princípios de uma alimentação adequada e saudável pressupõem o 

consumo diário de uma variedade de alimentos in natura e minimamente 

processados (como cereais e tubérculos, feijões, frutas, verduras e legumes, carnes) 

de forma que a alimentação consiga fornecer água, carboidratos, proteínas, lipídios, 

vitaminas, fibras e minerais, para o bom funcionamento do organismo. 

A alimentação adequada e saudável inclui o consumo de diferentes alimentos 

e de água, que desempenha papel fundamental na regulação de muitas funções 

vitais do organismo. A necessidade ideal de água não é a mesma para todas as 

pessoas. Ela está relacionada ao clima, a massa corporal, ao consumo alimentar, a 

atividade física e aos hábitos adquiridos desde a infância. 

a) Justificativa 

Conhecer diversos tipos de alimentos, Ter contato com a nossa horta, e 

valorizar os alimentos consumidos sem desperdícios.  

b) Objetivo Geral 

Despertar interesse por alimentos saudáveis, através de oficinas culinárias, 

brincadeiras, atividades lúdicas com a participação da nutricionista. 

c) Objetivos Específicos 
 

• Conscientizar os alunos da importância de uma boa alimentação rica em 

nutrientes.  

• Garantir a saúde. 

• Promover o consumo de alimentos saudáveis, manter bons hábitos 

alimentares e de higiene  para a promoção da saúde de uma forma prazerosa, 

lúdica e criativa; 

• Manusear e identificar os tipos e características de alimentos. 
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e) Desenvolvimento 

As crianças serão conduzidas até a cozinha e lavarão as frutas do dia, 

enquanto os educadores vão explicando a importância de se lavar os alimentos 

antes de ingerir; 

Serão utilizados recursos pedagógicos, tais como: Músicas, vídeos, figuras, 

jogos, mascaras, experimentos, colagens, histórias dramatizadas, etc. 

Os pais serão envolvidos no processo aprendizagem, quanto a importância da 

alimentação saudável e da variedade de  alimentos. 

f) Cronograma 

Todo ano letivo de 2018  

g) Recursos Didáticos 

Serão utilizados como recursos, alimentos saudáveis e materiais pedagógicos 

de apoio. 
 

h) Culminância 

Será feito um self service de frutas, aonde as crianças montarão os seus 

pratinhos e degustarão conforme a sua escolha. 

i) Avaliação 

 Desenvolver maior clareza ao público que estamos ofertando os nossos 

serviços, nas questões alimentares e nossa preocupação com em oferecer uma boa 

alimentação as nossas crianças, por meio de culminâncias e atividades de 

preparação de receitas saudáveis.  
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Fotos: “Salada de frutas no refeitório da creche“ 
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Projeto “Animais” 

 

a) Justificativa 

Na educação infantil, busca-se trabalhar com os animais, para levar as 

crianças a conhecer e descobrir mais sobre outros seres vivos, conhecer 

diferentes espécies e raças. Trabalhamos também as diferenças de animais 

selvagens e domésticos, suas alimentações e a função precípua na manutenção 

do meio ambiente etc. 

 Buscamos trabalhar o cuidado e a conservação das especies é 

estimulada. E observa-se que as crianças gostam muito de interagir com os 

animais. Trabalhar os animais pode-se ligar e ampliar para varios outros meios de 

atividades como, se importar com o próximo, criar mais responsabilidade para 

criança levando a mesma a ter zelo no  cuidado com um animal. 

b) Objetivo geral 

Perceber que as ações que o ser humano realiza influenciam no meio ambiente, 

na sociedade e na vida animal. 

c) Objetivos Específicos 

• Identificar os animais que vivem em diferentes habitat(terrestre, 

aquático, aéreo e quanto a sua classificação em domésticos ou selvagens) 

e suas características específicas; 

• Conscientizar as crianças sobre a importância da preservação dos 

animais; 

• Diferenciar os diversos sons que os animais emitem; 

• Diferenciar e conhecer tamanhos, texturas da pele, características do 

animal como cor, pelos, escamas, formas entre outros; 

• Enriquecer o vocabulário através de contos, poemas, poesias, historias 

e musicas da sala de aula; 

• Estudar a vida e comportamento desses animais, sua importância e 

influência para o meio ambiente por meio de recursos tecnológicos para o 

enriquecimento da pratica pedagógica. 

d) Desenvolvimento 

Todos os dias proceder-se-á à leitura compartilhada de uma história e/ou o 
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canto de uma música envolvendo o tema. Iniciar o conteúdo sempre através de 

conversa informal com as crianças, onde serão propostos questionamento e 

exposição de ideias de forma que sejam respeitados os conhecimentos prévios. 

Na aula recreativa será feio um aquecimento, a professora conduzirá os 

alunos para que imitem através de gestos, os seguintes animais: macaco, sapo, 

coelho, cachorro, jacaré, galinha etc., será realizado com músicas, confecção de 

dobraduras dos animais da música e construir painel com as dobraduras. 

• Quebra-cabeça com animais; 

• Aula passeio; 

• Dramatização de histórias envolvendo os animais; 

• Confecção de máscaras; 

• Exibição de vídeos relacionados; 

• Atividades que envolvam contagens, classificação e ordenação; 

• Confecção de animais de sucata/ Jogos. 

Dentro do assunto em destaque trabalharemos todos os eixos da seguinte 
forma: 

 
I- Linguagem matemática: os números, situações-problemas do dia a dia 

numérico e não numéricos, formas, cores e etc, semelhanças e diferenças entre 

os animais. 

II- Linguagem corporal: movimento corporal, músicas, jogos e brincadeiras. 

Introdução do tema ‘’os animais” com a música da xuxa imitando os animais. 

História com fantoches dos animais. 

III- Eixo natureza e sociedade: os habitat de cada animal trabalhado, a sua função 

para o ser humano, o meio ambiente e sua preservação. Trabalhar os animais 

que moram no mar. Atividade no cartaz gigante, com desenhos, gravuras, 

pinturas, de acordo com a escolha da turma. Confecção de lembrancinha – Balão 

mania.Montagem da fazendinha com os brinquedos de animais disponíveis em 

sala de aula. Pintura de rosto dos animais ou mascará com o rostinho do mesmo. 

IV- Cuidado consigo e com outro: não maltratar os animais, o cuidado que 

devemos ter com a alimentação dos animais, a higiene e o ambiente adequado 

para criar um animal. 

V- Linguagem oral e escrita – Apresentação da vogal “E” com a utilização da 

musica do elefante. Atividade no caderno sem pauta. Em rodinha perguntar para 
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as crianças se elas possuem animais de estimação, qual o animal preferido das 

crianças. Atividade pedagógica, desenhar o animal preferido. Oficina de 

Massinha. 

e) Recursos Materiais 

Livros revistas e jornais; CDs/som, televisão/ filmes (DVD), sucatas, papéis 

diversos, folhas xerocadas, tintas e pinceis; giz de cera; painéis; livros de 

literatura infantil; cola colorida, tesoura; fichas, figuras; recorte de formas 

geométricas; cola; bastão; pistola de cola quente; caderno sem pauta, materiais 

para produzir massa (farinha de trigo, óleo, água, vasilha), balões de cores 

variadas e outros conforme a necessidade. 

f) Avaliação 

A avaliação será contínua, através da observação diária do comportamento 

da criança, participação nas atividades, no desenvolvimento da atenção, 

interesse, assimilação e aprendizagem; nas relações e manifestações com os 

amigos e educadores; dificuldades e suas expressões relacionadas ao seu 

desenvolvimento e através de registros de fotos. 

Nas atitudes positivas ou negativas com relação às atividades e na 

capacidade de cooperação e aproveitamento de tempo, sempre retomando os 

conteúdos conforme as necessidades diagnosticadas.Confecção de um portfólio 

com as atividades realizadas. 

g) Culminância 

Exposição no pátio dos animais confeccionados de materiais recicláveis em 

tamanho grande e em seguida exposição de animais empalhados do projeto “Zoo 

vai a Escola”, do Zoológico de Brasília. E passeio ao Jardim Zoológico de Brasília. 

Foto: Exposição de animais empalhados do projeto “Zoo vai a Escola”. 
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             Fotos: Exposição do mini Zoológico (animais confeccionados de materiais recicláveis.  

 

 

Projeto “ Profissões” 

 
Trabalhar as profissões de uma forma lúdica e divertida, de forma que as 

crianças tenham conhecimento sobre a função das principais atividades de 

trabalho que envolvam os seus pais e de seus colegas. 

a) Justificativa 

Sonhar e fantasiar a vida dos adultos é parte integral do ser criança. Faz 

parte de um processo muito íntimo, de construção da própria identidade no meio 

de tantas outras que nos cercam. As profissões, dessa forma, ocupam uma parte 

especial no imaginário infantil. 

Além da já natural curiosidade, as crianças quase sempre se vêm na tarefa 

de responder o que querem ser quando crescer. E a resposta está sempre 

mudando conforme ela tem contato com novas profissões, até então 

desconhecidas. 

b) Objetivo Geral 

•  Desenvolver linguagem oral e escrita, melhor o trabalho em equipe e a 

comunicação; 

• Desenvolver raciocínio lógico, capacidade analítica e interpretativa; 

• Apresentar as profissões em sua enorme diversidade, sanando 

qualquer tipo de dúvida ou preconceiro que tenham; 

• Perceber a importância para a sociedade que as profissões 

simbolizam; 

• Aprender a respeitar a si e ao outro. 
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Desenvolvimento 

• Sondar com os alunos quais profissões eles conhecem, se interessam, 

querem ser e o que sabem sobre elas e etc, A partir daí, trabalhá-las 

individualmente, por meio de músicas,filmes, brincadeiras dirigidas, recorte 

e colagem, desenhos, atividades de escrita e leitura, criar coletivamente um 

mural que exponha as profissões que eles mais se interessam e 

Confeccionar uniformes com material reciclado. Montar um livrinho pessoal 

sobre o projeto, que contenha informações e imagens sobre a profissão 

dos pais e a que a criança pretende seguir e outras que se interessou, 

mediante disponibilidade, convidar profissionais para conversar com as 

crianças e interagir com elas. 

c) Cronograma 

15 dias  

d) Recursos Didáticos 

Serão utilizados como recursos materiais pedagógicos de apoio. 

e) Culminância 

Desfile das profissões com a caracterização dos educdores e crianças das 

principais profissões escolihdas por eles. 

 

Projeto “Copa do mundo” 
 
a) Justificativa 

O futebol é uma das maiores paixões do povo brasileiro. Mesmo ganhando 

ou perdendo as pessoas continuam com a paixão. Quando se fala de Copa do 

Mundo todos ficam atentos para torcer por seu país, não importa onde está todas 

as nações se unem e acompanha este grande evento.  

b) Objetivo Geral 

•  O desenvolvimento deste projeto mostrará para o aluno a diferença 

entre os países, em relação ao modo de se vestir, alimentação e música. 

• O desenvolvimento deste projeto tem em vista um trabalho 

interdisciplinar. É possível desenvolver diversos conhecimentos através 

deste evento, pois o futebol tem um grande espaço em 
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• nossa cultura e é preciso lembrar que um evento como a Copa reúne 

vários países sem a descriminação das diferenças como: raça, religião, 

classe social etc. 

c) Desenvolvimento 

Em um primeiro momento será realizada a seguinte pergunta:Qual o 

significado da copa para a família?. Para iniciar o projeto será apresentado o 

Globo terrestre para mostrar que existem muitos lugares e que cada parte 

colorida tem um nome, será identificado o Brasil., após a identificação será 

mostrada imagens sobre costumes, músicas, comidas e pontos turísticos. Os 

alunos irão confeccionar a bandeira do Brasil que ficará exposta na sala (serão 

identificadas as cores e formas geométricas). 

Aproveitando o projeto Futsal, será realizado uma mini copa onde cada 

turma montara o seu time, sua bandeira, torcida etc, para que as crianças 

entendam a dinâmica que as nações vivem nesse período.  

d) Cronograma 

15 dias 

e) Recursos Didáticos 

Serão utilizados como recursos materiais pedagógicos de apoio. 
 

c) Culminância 

Mini copa das turmas.  

 

UNIDADE DIDÁTICA: Criança consciente transforma o ambiente   

EIXOS TRANSVERSAIS: educação para a diversidade; educação para a 

sustentabilidade e cidadania e educação para os direitos humanos.  

EIXOS integradores: educar, brincar e interagir.  

Linguagens: Oral e escrita; cuidado consigo e com o outro; artística e 

corporal; matemática; digital; natureza e sociedade  

JUSTIFICATIVA  

Com a aproximação da primavera, a beleza que esta nos oferece e a 

curiosidade que as plantas despertam nas crianças, assim com a alegria que a 

estação desperta com a presença multicolorida das flores, levando a criança a 
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contemplar as suas maravilhas e o bem estar que a convivência da natureza 

proporciona é o que leva a realização  do projeto. Atualmente existem muitos 

veículos nas ruas e as crianças saem mais de casa, isso acarreta um fluxo 

maior de pedestres e transportes nas ruas e avenidas de nossa cidade. Além 

disso, esta unidade escolar localiza-se em uma rua de grande movimento, na 

qual não há semáforos para garantir uma maior segurança das crianças e seus 

responsáveis ao atravessar a rua. Diante desta realidade faz-se necessário 

abordar com os alunos conceitos de segurança no trânsito.  

Para o projeto das eleições, você pode traçar alguns objetivos, como 

desenvolvimento da cidadania e participação social, compreensão dos direitos e 

obrigações, apresentação das características fundamentais das eleições. 

O projeto “ser criança” tem como objetivo principal proporcionar as criança 

alunos e alunas dessa escola uma semana agradável, alegre valorizando 

brincadeiras e incentivando o convívio harmonioso nas salas de aulas, nos jogos 

e nas brincadeiras. Com isso, trabalha-se a arte e a cultura de maneira mais 

explicitas e satisfatória, uma vez que, espera-se um envolvimento do educando 

no processo de forma espontânea e criativa. Dentro do projeto “ pequenos leitores 

e grandes pintores” é esperado uma grande culminância de todas as atividades 

desenvolvidas durante o ano, e exposição de trabalhos focados em um autor 

escolhido pela turma, com apresentações culturais e atividades que envolvam a 

comunidade na construção do evento. Para um bom encerramento do ano letivo, 

trabalhamos a transição das crianças que mudarão de professores e colegas e os 

que mudarão de escola, tentando amenizar o sofrimento de mais uma etapa, 

também se é trabalhado o natal de uma forma clara demonstrando o que essa 

data representa em nossas vidas em um contexto popular.    

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

Cuidado consigo e com o outro 

Utilização de diferentes linguagens no faz de contas, de modo a enriquecer 

sua identidade; percepção da importância da higiene após atividades que 

envolvam tinta, areia, terra, entre outras, bem como antes e após as refeições, 

desenvolvendo atitudes de saúde e bem-estar, individual e coletivo; Realização 

de pequenos tarefas do cotidiano que envolvam ações de cooperação, 

solidariedade e ajuda na relação com os outros e com a natureza; respeito á 
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diversidade e desenvolvimento de atitudes de ajuda e colaboração; Reflexão 

sobre o que é certo e errado, respeitando a opinião individual e coletiva, 

compreendendo as regras e combinados; valorização de suas características 

físicas e étnico-raciais bem como a dos outros, respeitando-as; conhecimento, 

valorização e respeito ás histórias e culturas africanas e afropbrasileiras, dos 

povos indígenas, culturais asiáticas, europeias e americanas; reconhecimento das 

diferentes profissões existentes e sua importância para a sociedade; identificação 

da evolução dos meios de transporte alguns sinais de transito, bem como os 

uidados com estes e com o trânsito. 

Linguagem corporal  

Participação, reconhecimento e valorização das diversas manifestações 

culturais, como brincadeiras, de roda, jogos, danças, festejos e canções 

tradicionais (pipa cantigas de roda, pega-pega, cabra-cega, barra-manteiga, 

corda, pião, ciranda, esconda-esconde, elástico, bambolê, etc.) e demais 

manifestações que digam respeito ás tradições culturais de sua comunidade e de 

outras; realização de passeios a pé, na própria instituição e ou nas proximidades, 

seguidas de conversas sobre tudo que foi observado e todas as ações e reações 

do corpo durante o trajeto; participação em atividades de faz de conta, de modo 

que a criança vivencie diferentes papéis sociais; desenvolvimento de 

coordenação motora global por meio de jogos, danças ginásticas ( atividades 

ecplorátorias de espaços estruturados com diferentes implementos – cordas, 

arcos, bastões, cones, brinquedos, etc) e brincadeiras. 

Linguagem oral e escrita  

Sequencia na exposição de ideias e fatos com e sem mediação de adultos 

e utilização de recursos auxiliares como ilustrações, objetos, etc; Reconto, de 

maneira paulatina, de historias vivenciadas lidas ou contadas verbalmente; 

descrição das características dos objetos, dos personagens cenas de histórias e 

de situações cotidianas; reconhecimento do próprio desenho e do desenho do 

colega; realização de leituras por meio de gravuras, imagens ilustrações etc; 

experimentação de diferentes posições espaciais e corporais ( sentado, em pé, 

deitado de ruços, entre outros) para desenhar; percepção de que diferentes 

materiais riscantes (giz de cera, tinta guache, cola colorida, carvão) podem ser 

utilizados para a expressão de sentimentos, ideias, elementos culturais ( processo 
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do grafismo); representação gráfica ( desenho ou escrita) de histórias ouvidas. 

Linguagem matemática  

Utilização de instrumentos de medida não convencionais ( palmos, palitos, 

cordas, folha de papel, entre outros). Realização de experimentos de conservação 

de quantidade com massinha, água, etc; exploração do espaço através de 

experiências de deslocamento de si e dos objetos; identificação e manipulação de 

formas geométricas no cotidiano, por meio da observação e manipulação de 

objetos, elementos da natureza, entre outros. 

Linguagem artística  

Percepção de sons e ruídos: descobertas e relações e suas fontes 

sonoras; expressai livre e direcionada por meio do canto; participação em 

atividades com musicas usadas como fundo para a formação do repertorio de 

memória e estimulação ao trabalho corporal livre; Enriquecimento cultural pelo 

acesso aos mais variados instrumentos, gravações, audições ( ao vivo ou por 

DVD e CD); percepção e expressão de sensações, sentimentos e  pensamentos 

por meio de improvisações, composições e interpretações sonoras, musicais e 

histórias sonorizadas; participação em jogos de improvisação, criação de historia 

sonorizadas, elaboração de arranjos vocais e instrumentais, invenções musicais ( 

vocais e instrumentais). Exploração e reconhecimento de diversos materiais 

texturas, espessuras e suporte ( iz de cera, pinceis, tintas, areia, água, argila, 

carvão, papeis diversos, massinha, colagens, papelão, jornais, parede, chão, 

caixas, madeiras, entre outros); imitação de gestos, sons e movimentos; 

expressão vocal e corporal livre e direcionada, de maneira lúdica, individual e 

coletivamente; ampliação progressiva das possibilidades de apreciação e 

dramatização de historias, apresentações e jogos teatrais; exploração de 

expressividade ( triste, alegre, bravo...) de bonecos e máscaras; exploração e 

vivencias corporal por meio de vários tipos de sons músicas de diversos estilos e 

culturas; realização de atividades explorando os movimentos corporais ( dança e 

gestos); vivências em brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e outras de 

cultura popular. 
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Interações com a natureza e sociedade  

Participação em atividades que envolvam histórias brincadeiras, jogos e 

canções que digam respeito ás brincadeiras, jogos e canções que digam respeito 

ás tradições culturais de sua comunidade e de outros grupos; reconhecimento e 

identificação dos diferentes grupos sociais; identificação de sinais de trânsito, bem 

como os cuidados com estes e com o trânsito; percepção da importancia de 

ações de segurança no trânsito ( uso da cadeirinha, cinto de segurança, faixa de 

pedestre, etc); distinção dos diferentes tipos de moradia, desde os tempos das 

cavernas até os atuais, relacionando-os aos materiais de que são constituídas, 

bem como aos aspectos simbólicos ( ideia de lar) econômicos e culturais das 

construções; reconhecimento de ações para uma boa convivência escolar e 

social; reconhecimento das próprias características físicas ( cor dos olhos, cabelo, 

pele, entre outros), identificando as semelhanças e diferentes entre si e outros 

pessoas e assumindo uma atitude de valorização da diversidade; observação e 

exploração da paisagem local; percepção das regras utilizadas em diferentes 

espaços sociais presentes no cotidiano; desenvolvimento da compreensão da 

importância da conservação e do uso racional de objetos utilizados individual e 

coletivamente, como o manuseio correto de um livro, o bom ou de brinquedos, o 

aproveitamento do espaço de uma folha de papel, etc; ampliação do 

conhecimento do mundo que a cerca, por meio da observação, explorando e 

interação com objetos materiais, pares etários e adultos; identificação dos objetos 

utilizados na higiene corporal, a fim de utilizados gradativamente, com êxito e 

independência; observação e participação em ações que envolvam separação de 

materiais recicláveis; observação realização e registro de experimentos por meio 

de desenhos; percepção das relações de interdependência entre os seres vivos e 

de dependência destes com os componentes naturais, a fim de compreender o 

funcionamento do meio ambiente e sua participação integrante na vida em 

sociedade; conhecimento e valorização sobre os cuidados básicos com os 

animais ( higienização, vacinação, oferta de alimentação, água, carinho etc.) e 

com plantas ( cultivo de hortas, jardins etc); reconhecimenti dos diversos tipos e 

origens de alimentos e compreensão da importância de uma alimentação 

saudável; diferenciação temporal e climática por meio de atividades lúdicas.   
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Linguagem digital  

 Utilizar máquinas fotográficas, identificação de sinais de trânsito, bem 

como os cuidados com estes e com o trânsito; tablets, câmeras digitais e ou 

aparelhos celulares para capturar imagens diversas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Despertar o interesse pela preservação do meio ambiente, assim como 

pelas formas de vida e sua sobrevivência; 

•  Observar o meio natural, desenvolvendo a curiosidade e a prática 

investigativa de cada criança; 

•  Conscientizar as crianças da importância da flora, valorizando a 

mesma para a preservação das espécies e para a qualidade de vida 

humana; 

•  Atravessar sempre na faixa de segurança, ou na falta desta, utilizem 

passarela, ou em último caso, no meio do quarteirão; - deixem que um 

adulto segure-o pelo punho para sua maior segurança; 

•   Reconheçam o semáforo de veículos e de pedestres, sua importância 

e significado; - contribuam para um trânsito mais seguro; - tenham 

consciência da importância das normas de trânsito. 

•  Linha do tempo sobre o processo democrático no Brasil 

•  Importância do voto 

•  Poluição sonora e visual nas eleições 

• Realizar uma gincana com todos os alunos da escola; 

• Desenvolver a imaginação e a criatividade 

• Trabalhar a valorização das atividades construídas pelas crianças  

• Exposição de todos os projetos realizados durante o ano letivo 

• Trabalhar a período de transição da criança  

• Trabalhar o Natal 

 SUB-UNIDADES  

• Primavera;  

• Ballet  

• Futsal 
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• Piscicomotricidade  

• O trânsito na escola e seus cuidados para a criança;  

• Cidadão do bem  

• Semana da criança;  

• Feira literária “pequenos leitores e grandes pintores”;  

• Consciência negra;  

• Transição educacional,  

• O natal Feliz.  

DESENVOLVIMENTO  

Conversação em rodinha sobre a estação da primavera; histórias contadas 

e dramatizadas sobre o assunto; músicas; jogo da memória; massa de modelar; 

plantio de diferentes mudas de flores nas floreiras da escola; trabalho com sucata; 

confecção de lembrancinhas em forma de flor  com papel dobradura. Os 

conteúdos serão desenvolvidos de forma lúdica e atrativa, através de: música, 

cartazes, pintura, recorte e colagem, simulação de uma vivência de trânsito, roda 

de conversa, brincadeiras dirigidas, artes com sucata,  

Será criado por cada turma um partido e elegido um representante, onde 

ocorrerão as eleições da escola contendo todo processo que ocorre em uma 

eleição verdadeira, para que eles aprendam e compreendam a importância de 

uma boa escolha, na semana da criança serão realizadas temáticas diferentes 

com brincadeiras, apresentações e muita diversão, para o projeto pequenos 

leitores e grandes pintores serão focados em um autor infantil, onde serão 

produzidos quadros, livros brinquedos para exposição, para o processo de 

transição será realizado visitas a outras salas e visitas em escolas vizinhas para 

as crianças se familiarizarem com seus novos educadores e novos espaços. Para 

o encerramento do ano será realizado ceias natalinas, entrega de presentes e a 

demonstração da solidariedade que devemos ter.  

CRONOGRAMA 

Setembro – Outubro – Novembro - Dezembro 

RECURSOS DIDÁTICOS  

TV, Pen-Drive, Rádio, Brinquedos diversos, materiais pedagógicos 
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(barbante, cartolina, papel cartão, tintas coloridas, giz de cera, palito de picolé 

lápis de cor, tesoura, cola branca, revista, TNT, folha A4, papel pardo, cola 

bastão, papelão, cola quente, livros infantis), espelho, fotos da criança com a 

família, papel chambril, papel cançom, gliter, papel contact, pincel, rolo para 

pintura, purpurina, papel sulfit, cola colorida, cola com gliter, tinta para pintura de 

rosto, elástex, elástico, papel de seda, fita dupla face, cartolina, pistola para cola 

quente, folha de isopor, avental para contação de histórias, papel panamá, tela 

para pintura, EVA, prato de papelão, maquetes, fantasias, palco, som, celular, 

material de pscicomotricidade, pena, tecidos, etc.  

Projeto “Pequenos leitores e grandes pintores” 
 

A proposta deste trabalho é difundir a releitura de obras de arte na 

Educação Infantil, especificamente à criança de três anos de idade, de maneira 

lúdica e expressiva. A arte é uma demonstração de saberes, ideias e fatos 

transformados em símbolos. A arte é como uma técnica/habilidade que 

desenvolve um conjunto de ações criativas usando a percepção, a emoção e as 

ideias, tudo ligado à imaginação. A releitura é uma forma de dar uma nova 

interpretação, é transformar, é criar algo novo que tenha ligação com a fonte que 

serviu de inspiração. 

A arte nesta etapa da educação básica desempenha um papel fundamental 

na construção do sujeito, fazendo com que possa refletir, desenvolvendo valores, 

sentimentos, emoções, imaginação e criatividade. Também desenvolve a 

realização pessoal, o prazer, a identificação com o outro, contribuindo para a 

formação integral do ser humano. 

a) Justificativa 

Aplicando este projeto permite-se a criança a possibilidade de ampliar seus 

conhecimentos aprendendo a ver o mundo também através da arte, criando, 

recriando, observando, analisando e construindo suas concepções, exprimindo 

suas ideias, sentimentos e emoções, comparando o real com o imaginário usando 

de autonomia e criatividade, conhecendo fatos da vida de artistas que fizeram e 

fazem parte do mundo onde vivemos, informações que possam subsidiar o seu 

aprendizado de forma ampla e integral. 

 

b) Objetivo Geral 
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Despertar nas crianças o gosto pela pintura e pelas artes a partir da 

releitura das obras do artista plástico escolhido próximo ao inicio do projeto.  

c) Objetivos Específicos 

• Desenvolver raciocínio lógico matemático por meio de trabalho 

concreto; 

• Desenvolver a imaginação, criatividade, atenção, concentração, 

expressão artística, percepção visual, noção espacial; 

• Trabalhar conceito de releitura de uma obra artística de acordo com o 

entendimento infantil a partir de materiais diversos; 

• Desenvolver oralidade, interação e socialização; 

• Aprofundar conhecimentos sobre cores, linhas e formas; 

• Identificar cores primárias e secundárias; 

• Trabalhar coordenação motora fina e ampla. 

d) Desenvolvimento 

1º Fase: Apresentar o projeto a turma na roda de conversas, em que, falar-se-á 

sobre o objetivo do projeto, qual o artista que iremos estudar, a sua história, suas 

obras, técnicas e instrumentos de pintura. 

2º Fase: Apresentar as obras do artista escolhido que será feito a releitura. 3° 

Fase: Reconto da obra do pintor no papel pardo realizado coletivamente. 

4º Fase: Trabalhar a letra inicial do nome do pintor e elaborar um cartaz gigante 

com o retrato do pintor e ao redor intervenções dos alunos. 

5º Fase: Teatro relacionado ao tema “Pequenos Pintores” e confecção de 

lembrança referente a arte. 

6° Fase:Iniciar a pintura das telas baseada nas técnicas que o pintor escolhido 

utilizava, ressaltando as cores e formas geométricas existentes. 

7° Fase: Iremos expor os trabalhos em sala de aula para visitação e apreciação 

dos demais alunos. 

e) Duração 

O projeto ocorrerá no segundo semestre do ano letivo, com atividades 

realizadas dentro do planejamento pedagógico. 

f) Recursos Didáticos 

 Telas do artista, tinta guache, giz de cera, esponja, cola, purpurina, E.V.A. 

papel Kraft, folhas de sulfite, cartolinas, barbante, tesoura, revistas, papel cartão, 



84 

 

 

papel pardo, cola, lápis, jornal, revista, guardanapos, papelão, TNT, cola colorida 

entre outros. 

g) Culminância 

Exposição de arte, na Feira Cultural, com a releitura do autor na visão das 

crianças da Educação Infantil. 

h) Avaliação 

Será feita através da compreensão de cada criança referente a história de 

vida e obra de autor, expressando-se através da linguagem oral e gráfica sobre o 

artista, como foi a participação e desenvolvimento individual de cada criança nas 

realizações das atividades propostas. 

       Foto: “Feira Literaria – Ziraldo.”                                                 Foto: “ Feira Literária – Ziraldo.” 
 
 

Projeto “Direitos e deveres das crianças” 

 a) Justificativa 

Refletir sobre os direitos e deveres das crianças em sala de aula é 

importante, para que a escola contribua para uma formação integral do aluno, 

além de possibilitar um fortalecimento de atitudes pautadas no compromisso ético 

e cidadã. 

b) Objetivo Geral 

Conversar com as crianças sobre os seus direitos e deveres, contribuindo 

para o desenvolvimento de crianças mais concientes. 

c) Objetivos Específicos 

• Desenvolver uma boa convivência com seus pares; 

• Desenvolver o potencial criativo das crianças; 
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• Adquirir autonomia e incentivar a cooperação; 

• Vivenciar valores éticos e morais; 

d) Desenvolvimento 

Inicialmente, cada turma ficará responsável por um direito, tais como: 

Direito a convivência familiar e comunitária, ao esporte, a profissionalização, a 

brincar, a alimentação, a dignidade, de lazer, a vida e de ser criança. 

Será feito a acolhida, rodinha de conversa e musicalização sobre os 

direitos das crianças, como estratégias de introdução do tema. Em seguida 

deverão confeccionar um cartaz coletivo (recotes, desenhos e materiais) e expor. 

 

Projeto “Teatro na Escola” 

a) Justificativa 

Com o intuito de trabalhar a interação entre educador e aluno, e conseguir 

trabalhar também a timidez, fala expressão etc. O presente projeto tem como 

direção levar os profissionais e crianças para conhecer seus limites, 

demonstrando sua capacidade em desenvolver personagens de diferentes estilos. 

Durante todo ano dentro de cada projeto os educadores planejam apresentações 

que envolvam as crianças e os adultos, onde fica a disposição araras com 

diversas fantasias, palco para facilitar a desenvoltura dos envolvidos, e estrutura 

de som para facilitar o entendimento do público. 

No decorrer do ano letivo, também e preparado um espetáculo de alguma 

historia da literatura Infantil escolhida pelas próprias crianças. Observa-se que no 

fim dos dois semestres existe mais facilidade de todos envolvidos nesse projeto 

referente à comunicação com o próximo e interação com os colegas nos diversos 

momentos da rotina. 

b) Objetivo Geral 

Valorizar a importância da cultura teatral e o que ela proporciona aos 

atores e ao público. Facilitar o entendimento das crianças nas culminâncias de 

cada projeto apresentado pelos educadores, sempre interagindo- os na proposta 

apresentada. 

c) Objetivos Específicos 

• Identificar os tipos de apresentações teatrais ( Musical, espetáculo, 
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dança, etc). 

 

• Incentivar a participação de todos. 

• Desenvolver aspectos de interação entre os alunos. 

• Desinibir as crianças que apresentam ti;impostação, intonação de boz, 

gestos, posturas e expressões corporais; 

• Experimentar empatia/ colocar-se no lugar do outro; 

• Superar timidez; 

• Aprender a trabalhar em grupo 

• Desenvolver processos criativos e aquisição de vocabulário dentre 

outros. 

• Criação de cenários 

• Identificar recursos da linguagem teatral 

d) Desenvolvimento 

VI- Linguagem Artística e corporal – Introdução dos temas com apresentação de 

acordo com cada temática, apresentando os personagens e envolvendo as 

crianças nas propostas. Trabalhar com as fantasias livres para criar uma liberdade 

e tranquilidade nas crianças antes das apresentações. 

VII- Linguagem oral e escrita – Apresentação das letras por meio de musicas com 

gestos. 

VIII- Linguagem matemática – Apresentar os numerais por meio de teatros. 

e) Recursos Materiais 

Fantasias, painéis, cortinas, Palco, Microfone, Cenário diverso, caixa de 
som, etc. 

f) Avaliação 

Vem por meio de rodas de conversas realizadas em sala de aula obtendo 

dialogo com as crianças para saber se ouve um retorno das propostas 

apresentadas para eles. 

g) Culminância 

Realização de um espetáculo anual com muita diversão e participação das 

crianças e educadores. 
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Fotos: “Teatro a Bela e a Fera” 

 
 

Projeto “Semana da criança”  

 
a) Justificativa 

Surge com a proposta de realizar uma festividade para comemorar a 

semana da criança para proporcionar muita diversão com apresentações 

brincadeiras e musicalizações no pátio. Os educadores ficam responsável cada 

um por um dia com uma temática de algum personagem infantil diferente, onde 

neste dia será proposto uma apresentação e brincadeiras diversas. 

b) Objetivo Geral 

Proporcionar à criança a importância de ser criança, para que essa 

essência não seja perdida, e que haja uma interação com seus colegas. 

c) Objetivos Específicos 

• Oferecer oficinas culturais, artísticas; 

• Oferecer atividades lúdicas para os alunos; 

• Fortalecer os vínculos com as famílias; 

• Proporcionar muita alegria e diversão para as crianças; 

• Trabalhar o que é ser criança; 

d) Desenvolvimento 

Nestes dias são realizadas atividades temáticas, onde cada turma estará 

responsável por um dia e um tema de algum personagem infantil. Neste dia as 

crianças irão vim fantasiadas com a temática e irão participar de brincadeiras. A 

turma responsável ira realizar uma apresentação e no final do dia entregar uma 

lembrancinha nas salas. 

No ultimo dia será realizado uma festa com um tema principal, onde 
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durante o dia será proporcionado brincadeiras, apresentações, brinquedos 

infláveis, doces, e comidas diversificadas dos dias normais etc. 

São dias de muita alegria e diversão, com intuito de quebrar a rotina para que 

todos os alunos entendam que naquele período será destinado para a valorização 

da criança e seus diversos princípios: 

• Pintura de rostos (membros da comunidade escolar); 

• Balão mania (membros da comunidade escolar); 

• Refeições diversificadas 

• Apresentação de danças; 

• Apresentação das crianças;; 

• Sorteios de brinde; 

• Salão kids; 

• Discoteca com as crianças; 

• Distribuição de brinquedos; 
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                                  Fotos: “Atividades realizadas na semana da criança” 

 
 

10.2 PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO       

O planejamento pedagógico é realizado nas Coordenações Pedagógicas e 

é arquitetado a partir da “Proposta de Organização Curricular”. Essa parte de uma 

unidade didática para estruturar os objetivos da aprendizagem, as linguagens, as 

atividades a serem desenvolvidas (permanentes e diversificadas), as estratégias 

de avaliação, o cronograma de trabalho e os recursos didáticos. Quando esse 

instrumento é elaborado, busca-se a partir dele, produzir o desenvolvimento das 

atividades nos planos de aula. 

Para a execução do planejamento, são realizados dois momentos de 

Coordenação Pedagógica, um com os professores é realizado uma vez na 

semana com duração de 5 horas e o outro, realizado com as equipes de sala 

(monitoras e professor), ocorre quinzenalmente, sendo que para atender todas as 

equipes, são divididas em três grupos com quatro equipes, totalizando três 

encontros na semana de Coordenação Pedagógica.  
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10.3 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA    

Na coordenação com os professores é realizado o preenchimento do Diário 

de Classe, estudo das unidades didáticas, planejamento pedagógico das 

subunidades um período de 15 dias planejamento individual da aula e 

organização dos livros para o Projeto Leitura dentre outros recursos pedagógicos. 

São passados informes sobre a rotina, discutem casos e encaminham para 

Orientadora Pedagógica, Psicóloga e Nutricionista quando necessário se realiza 

formações continuadas com temas escolhidos por eles, etc. Esses profissionais 

participam com frequência do início da coordenação pedagógica. 

Na coordenação Pedagógica com os monitores e professores é realizada 

uma dinâmica, para trabalhar os relacionamentos interpessoais e a capacidade de 

se expressar livremente, além do uso de uma caixa para coleta de sugestões e 

críticas para melhorias tanto deste espaço de formação quanto da instituição 

como um todo. Com relação ao planejamento das subunidades didáticas este é 

quinzenal em que são discutidas os objetivos de aprendizagem, conteúdos e 

atividades a serem desenvolvidas, bem como a execução do Circuito Psicomotor. 

Os monitores volantes também realizam suas coordenações quinzenais, para 

planejar os projetos desenvolvidos por eles e as atividades propostas para serem 

aplicadas em sala nos dias que tirarem a coordenação dos demais educadores. 

O desenvolvimento das atividades do Portfólio e do Caderno de Desenho é 

responsabilidade dos professores e monitores, e definidas conforme o projeto a 

ser trabalhado para os objetivos propostos. São usados colagens (materiais 

recicláveis, papel crepom, aparas de lápis etc.) pintura, desenho livre, dobraduras 

e outras. Já o preenchimento do Registro de Atividades do turno Vespertino é de 

responsabilidade dos monitores. 

Com o objetivo de aperfeiçoamento profissional a fim de melhorar o 

desempenho e concretização das metas educacionais, são promovidos Grupos 

de Estudos, quinzenais, de aproximadamente 1 hora e meia, para formação dos 

profissionais a fim de potencializar conhecimentos sobre as aprendizagens e 

desenvolvimento das crianças, ou de temáticas que apresentem dificuldades em 

desenvolver em sala de aula. 

Os projetos didáticos surgem a partir das necessidades de cada turma (tais 

como: alimentação saudável, valores, identidade e autonomia, entre outros) sua 
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aplicação é diária, englobam as linguagens do currículo e estão incluídas no 

planejamento das unidades didáticas.  

 

          Foto:Projeto temático: Profissões                                   Foto: Projeto Temático – Festa Junina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fotos: Projeto Temático- Páscoa.                                            Fotos: Projeto Temático- Páscoa. 

 

Têm-se também projetos fixos que são executados no decorrer do segundo 

semestre do ano letivo com o objetivo de trabalhar o respeito e cuidado consigo e 

com o outro, incentivo a leitura, aproximação com a expressão artística, 

fortalecendo a parceria escola-família. São eles: 

• “Projeto Ler e Encantar”: a criança realiza a leitura de um livro infantil e um 

desenho em sua residência, com o auxilio dos pais ou responsável com o objetivo 

de formar proficientes leitores e escritores.  

Recursos: Sacola do projeto Leitura, livro de literatura Infantil e um caderno de 

desenho. 

• “Projeto Mascote”: a turma escolhe um bicho de pelúcia para ser o amigo, 

este é levado para casa a cada fim de semana por um aluno, que deverá cuidar 
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como se fosse um amigo, e a família faz o registro deste momento, através de 

fotos, escrita entre outros. 

Recursos: Sacola para o projeto Mascote, urso de pelúcia ou boneco de plástico, 

e um caderno capa dura sem pauta. 

• “Projeto Psicomotricidade: criança em movimento”: são realizados circuitos 

psicomotores para promoção de coordenações neuromotoras essenciais ao 

desenvolvimento do aluno, relacionando a afetividade e o cognitivo. 

Recursos: Material de psicomotricidade de madeira e espuma revestida em 
bagum. 

• “Projeto Meu brinquedo favorito”: uma vez por semana, o aluno traz um 

brinquedo da residência para brincar e partilhar com os colegas em sala de aula, 

valorizando e promovendo as boas relações sociais. 

Recursos: Brinquedo Trazido pelo próprio aluno 

• “Projeto Pequenos Pintores”: difundir a releitura de obras de arte na 

Educação Infantil de maneira lúdica e expressiva. 

Recursos: Telas de pintura, Pincel, tintas guache, Tintas de Tecido, Gliter, 

Tecidos, cartolinas diversas, Papel cartão diversos, Papel dupla face diverso, 

Bloco Criativo, Papel Crepom, Papel Iluminado, Giz de Cera, Lixa de parede, Giz 

de cera, etc. 

• “Projeto alimentação saudável”: Trabalhar a importância de uma boa 

alimentação rica nutricionalmente e o reaproveitamento de alimentos. 

Recursos: Pratos descartáveis, arroz cru, feijão cru, macarrão cru, papel Crepom, 

Frutas e verduras diversas, alimentos de Brinquedo, Balança e dinheiro de 

Brinquedo etc. 

• “Projeto Ballet”: Incentivar o desenvolvimento psicomotor da criança e 

trabalhar a cultura artística, dança através de  gestos e movimentos. 

Recursos: Espelho, Caixa de som, Tatames, etc. 

•  “Projeto Futsal”: Incentivar o desenvolvimento psicomotor da criança e 

incentivar as práticas esportivas. 

Recursos: Bola de Futsal, Trave de plástico pequena, Cones, coletes, apitos, 
cordas etc. 

• “Plenarinha”: Incentivar o protagonismo estudantil de modo que o estudante 

entenda seus direitos e deveres, tornando sujeito ativo de transformação social. 

Recursos: Materiais recicláveis diversos, cartazes diversos, mudas, sementes, 
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etc. 

A organização do trabalho pedagógico está estruturada nas unidades 

didáticas que contemplam as diferentes linguagens para a construção do 

conhecimento de mundo e do eu, abrangendo a criança em seu aspecto 

multidimensional. Para incentivar a aprendizagem e o desenvolvimento infantil é 

proporcionado um ambiente afetivo e acolhedor favorável a vivências 

significativas, pautadas na liberdade de expressão e reconhecimento de suas 

singularidade. 

 

11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO   

 

O tipo de gestão administrativo pedagógico adotado é o participativo, pois 

se acredita que o mesmo oferece mais segurança à comunidade, uma vez que, 

além da participação dos professores, essa pode também estar inserida no 

processo de desenvolvimento do aluno. A equipe pedagógica é composta por 

Diretor, Coordenador Pedagógico, Professor, Monitor, Orientador Educacional, 

Psicólogo e Nutricionista; busca-se da melhor maneira, cooperar  com as 

necessidades de cada membro. 

Como instituição formal, o Centro de Convivência e Educação Infantil 

Nossa Senhora do Carmo, adota estratégias estabelecidas em políticas que 

norteiam os diversos segmentos que compõem 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, zelando para que se cumpra, no âmbito de sua ação, a 

ordem educacional vigente no país. 

• Política Pedagógica – diagnostica, planeja, orienta e avalia as atividades 

didático- pedagógicas, visando à qualidade e a unidade do processo ensino-

aprendizagem. Proporciona condições para o desenvolvimento integral e 

harmônico do educando, promovendo o seu ajustamento à escola, à família e à 

comunidade. Oferecendo momentos em que a escola, família e comunidade 

possam estar juntas, participando de eventos que propiciem uma maior interação 

no processo pedagógico e almejando o êxito do ensino aprendizagem do 



94 

 

 

discente, exercido em conjunto com professor e coordenador. 

Para promover o aprimoramento moral, cultural, ecológico, compreendendo 

os direitos e deveres da pessoa humana; e contribuir para o desenvolvimento de 

suas potencialidades, são ofertadas idas ao teatro, ao cinema, ao zoológico, 

atividades dentro dos projetos que possibilitem os conhecimentos dos direitos e 

deveres das crianças. Nas rodas de conversas em sala de aula, são possibilitados 

momentos de reflexão, escolhas e sugestões para que os alunos adquiram 

habilidades e atitudes necessárias para uma educação cidadã. 

A participação e integração de todos os membros da comunidade escolar é 

propiciada na execução e implementação do Projeto Político Pedagógico, na 

execução das festividades, roda de conversa com os pais, reuniões bimestrais 

com palestras preventivas e informativas, e nas reuniões semestrais para 

conhecimento do Relatório Descritivo Individual do Aluno (RDIA) e preenchimento 

de questionários institucionais avaliativos questionários preenchidos pelos pais ou 

responsáveis. 

A formação integral do aluno é promovida através de planejamentos 

pedagógicos que envolvam todas as linguagens do Currículo, bem como as 

necessidades individuais de cada um. Há a promoção de uma rotina que favoreça 

o cuidar e o educar de forma harmoniosa e dinâmica, respeitando o outro. A 

criança é estimulada a participar da construção de  atividades, histórias (reconto) 

e em brincadeiras dirigidas. 

Para promoção do diálogo como estratégia de mediar conflitos e para 

tomada de decisões, são realizadas: rodas de conversas com os alunos; 

atendimentos individualizados e/ou em grupo para os profissionais, reuniões 

coletivas com os funcionários e reuniões com os pais e/ou responsáveis.  

Com a finalidade de desenvolver a criança em seus aspectos intelectuais, 

sociais, físico e psicológico, são realizadas atividades pedagógicas, por meio de 

projetos, que propiciem o desenvolvimento criativo (caderno de grafismo e Projeto 

Brincando com as cores), a socialização (atividades cooperativas), avanço 

psicomotor (Circuito Psicomotor), e o desenvolvimento de hábitos alimentares 

saudáveis. 

Através de parcerias, são realizadas ações de apoio social tais como: 

exames laboratoriais para as crianças (fezes e sangue); entrega de xampus para 

tratamento da pediculose; verificação de glicemia e pressão arterial, além de 
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ações interventivas para desenvolvimento da saúde bucal e visitas de médicos 

para avaliação da saúde das crianças. 

Com o objetivo de viabilizar a integração escola-família-comunidade, são 

executados projetos (Projeto “Ler e Encantar” e Projeto “Mascote”); atendimentos 

e orientações individualizados para compreensão das dificuldades que o aluno 

apresenta; aplicação de questionários para avaliação institucional, visitas 

domiciliares e palestras. 

Para implementação do Projeto Político Pedagógico, buscou-se atingir um 

quantitativo amostral de toda a comunidade escolar sobre as suas concepções e 

avaliações a respeito da estrutura e funcionamento da instituição. Os 

instrumentos utilizados foram os questionários com questões objetivas e 

subjetivas com a finalidade de avaliar a instituição, coleta de depoimentos sobre a 

infância, o que é ser criança e como é o processo avaliativo educacional. 

Também se utilizou de dinâmicas para conhecer a imagem compartilhada pelos 

profissionais acerca da instituição; e com as crianças foram utilizados desenhos e 

rodas de conversas. 
  

OBJETIVOS METAS 

 
Maior participação dos pais 

no processo educacional 

dos filhos. 

I- Dar continuidade aos projetos de leitura e o mascot; 

II- Reuniões informativas bimestrais de sensibilização dos 

eixos transversais e sobre o desenvolvimento infantile; 

III- Reuniões semestrais com o envolvimento de pais e 

educadores para avaliação das práticas pedagógicas e 

discussão para sua melhoria; 

IIII – Conselho de Pais Representantes de turma. 

Diagnosticar as 

potencialidades e as 

fragilidades da instituição. 

I- Avaliação institucional semestrais com os pais; 

II- Avaliação institucional e de desempenho com os 

funcionários, semestrais (Conselho Escolar). 

Conhecer o aluno e sua 

percepção da instituição. 

I- Rodas de conversas com as crianças, semestrais; 

II- Aplicação do Questionário sócio-econômico com todas 

as famílias; 

II- Visitas domiciliares sempre que necessário. 
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Apoio a educadores que 

possuem alunos com 

necessidades educacionais 

especiais. 

I- Ampliar as parcerias com órgãos ou instituições que 

possuem um atendimento especializado; 

II- Promover grupos de estudos semestrais com os 
educadores 

sobre desenvolvimento sócio-cognitivo dos alunos. 

 
 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
A participação dos sujeitos no processo de avaliação do Projeto Político 

Pedagógico se concretiza através de reuniões, questionários e aplicação de 

dinâmicas. Com os pais e/ou responsáveis são realizadas reuniões semestrais 

para preenchimento de questionários de múltipla escolha sobre a Instituição no 

geral (infraestrutura, profissionais, atendimento etc.) e também é aplicado outro 

questionário para compreensão de como estão os procedimentos pedagógicos e 

coleta de sugestões. 

Com os docentes são realizados acompanhamento e avaliação do 

desempenho; questionários abertos para compreender as concepções de 

infância, criança e avaliação; e dinâmica para verificar a percepção da instituição. 

Com os alunos são utilizadas atividades de desenho e rodas de conversas, para 

coletar informações como a instituição é percebida pelos mesmos. 

 Os resultados obtidos serão analisados pela equipe pedagógica, para 

revisão das ações, metodologias e objetivos, proporcionando momentos de 

reflexão, aperfeiçoamento ou até exclusão de algumas ações caso seja 

necessário. 

Após todo este processo, é necessário a divulgação e o fácil acesso ao 

Projeto Político Pedagógico e ao Regimento Interno desta instituição, para que as 

famílias tenham conhecimento das principais concepções que o corpo 

institucional segue quanto ao currículo escolar, de forma a poderem acompanhar 

e avaliar a sua implementação. A divulgação ocorrerá mediante a primeira reunião 

de pais no início do ano, sendo apresentados os principais tópicos destes 

documentos e possibilitado uma cópia na Secretaria para que possa ter acesso 

quando necessário. 
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               Foto: Apresentação do Projeto Político Pedagógico para os pais no início do ano letivo. 

  

 

A avaliação visa uma prática voluntária do diálogo entre pais, educadores e 

direção, aprimorando os interesses e convicções do grupo numa prática 

pedagógica que promova uma gestão democrática de caráter emancipatório, 

desejando assim, a transformação em mudanças qualitativas nas ações 

desenvolvidas pela Instituição. 

O processo de ensino-aprendizagem engloba todos os profissionais 

pertencentes ao ambiente, não é algo apenas voltado para o aluno, portanto, a 

qualificação profissional é uma estratégia institucional que visa o aperfeiçoamento 

e atualização de toda a equipe, com caráter permanente e contínuo. Através dela 

os profissionais são estimulados a resignificar as experiências vividas, por meio 

de diferentes modalidades: 

 
I. Encontros Pedagógicos, relativos a conteúdos e saberes tendo em vista a 

formação permanente do corpo docente; 

II.  Participação em cursos, congressos e eventos de capacitação promovidos 

pela comunidade; 

III. Reuniões de estudo, de forma sistemática, com leituras de textos atuais e 

temas variados. 
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                                                      Foto: Reunião de estudo com os educadores. 
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