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“A atividade lúdica, o jogo, o brinquedo, a brincadeira, precisam ser 

melhorados, compreendidos e encontrar maior espaço para ser entendido 

como educação. Na medida em que os professores compreenderem toda sua 

capacidade potencial de contribuir no desenvolvimento infantil, grandes 

mudanças irão acontecer na educação e nos sujeitos que estão inseridos 

nesse processo.” 

 
Goés (2008, p 37) 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

COLÉGIO PAX 
CNPJ: 00109322/0001-73 

INSTITUTO SOCIAL PAX 
 

 

Área Especial Lado Leste, lote 26/29, Setor Central - Gama, DF – CEP 72.405-135 
 Telefones: 3274-0091  /  34841445     -   institutosocialpax@gmail.com  

3 

SUMÁRIO 

 

 

1 .  APRESENTAÇÃO......................................................................................................4 

2 .  HISTORICIDADE.......................................................................................... .............5 

3 .  DIAGNÓSTICO DA REALIDADE..............................................................................8 

4 .  MISSÃO...................................................................................................................16 

5 .  FUNÇÃO SOCIAL....................................................................................................18 

6 .  PRINCÍPIOS ORIENTEADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA................................20 

7 .  OBJETIVOS.............................................................................................................22 

8 .  CONCEPÇÕES TEÓRICAS....................................................................................23 

9 .  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO..................................................26 

10 .  CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO.........................32 

11 .  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR............................................................................33 

12 .  PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO.......................................................36 

13 .  ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO..................................................................40 

13.1 .  CONSELHO DE CLASSE ..................................................................... .40 

14 .  PROJETOS ESPECÍFICOS...................................................................................42 

14.1 .  UNIDADE DIDÁTICA “SUSTENTABILIDADE NA INFÂNCIA” ................42 

14.2 .  UNIDADE DIDATICA PROJETO “EU E O MEIO EM QUE VIVO” ..........48 

14.3 .  UNIDADE DIDÁTICA “DESCOBRINDO O MUNDO DA FANTASIAE DA 

IMAGINAÇÃO”..........................................................................................55 

14.4 .  PROJETO “CRIANDO E RECRIANDO” ..................................................61 

14.5 - PROJETO “PLENARINHA – UNIVERSO DO BRINCAR” ........................64 

15 .  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................68 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

COLÉGIO PAX 
CNPJ: 00109322/0001-73 

INSTITUTO SOCIAL PAX 
 

 

Área Especial Lado Leste, lote 26/29, Setor Central - Gama, DF – CEP 72.405-135 
 Telefones: 3274-0091  /  34841445     -   institutosocialpax@gmail.com  

4 

APRESENTAÇÃO 

 

O Instituto Social Pax, através de parceria com a Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal (SEEDF)  prioriza um atendimento integral às crianças 

desta etapa da educação básica, Educação Infantil (2 e 3 anos), favorecendo os 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social conforme o artigo 29 da LDB. 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) do Instituto Social Pax, tem como 

objetivo definir a organização e orientar a prática pedagógica institucional, em 

consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 

9.394/96), com a contribuição e aprimoramento de representantes de todos os 

segmentos que compõe a comunidade escolar (alunos, famílias, educadores, 

servidores e a comunidade local). É orientado pela Direção, Coordenação 

Pedagógica e equipe de gestoras pedagógicas da Coordenação Regional de Ensino 

do Gama.  

O PPP elaborado considera o processo ensino-aprendizagem como algo a 

ser construído coletivamente de forma dinâmica e passível de adaptações. É algo 

construído dentro das diversas relações existentes na Instituição, portanto, 

incentivando a participação familiar e a (re) construção da relação professor – aluno; 

de modo que o ensino seja promovido com qualidade. Sua elaboração ocorre 

coletivamente e de modo reflexivo, no qual se considerou a realidade da 

comunidade, priorizando melhorias na qualidade de ensino prestado às crianças. 

Foi realizado com todos os membros da instituição e responsáveis legais 

pelas crianças em encontros com dinâmicas, questionários e atividades lúdicas para 

sensibilização e participação ativa.  

As Gestoras Pedagógicos da Secretaria de Educação do DF (Gama) 

compareceram a instituição para estudo e orientação acerca do processo de 

construção do Projeto Político Pedagógico, e em seguida foi realizado grupo de 

estudo na coordenação com todos os profissionais da instituição (professores, 

monitores, serviços gerais, zelador, nutricionista, cozinheiros, auxiliares de cozinha, 

secretária escolar, auxiliar administrativo, direção, coordenador pedagógico e 

portaria), com o objetivo de verificar e avaliar as concepções que fundamentam as 
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práticas pedagógicas, administrativas, aspectos estruturais e organizacionais da 

instituição.  

Como um dos papéis da instituição é criar meios e possibilidades de 

participação efetiva da família, transmitindo segurança e credibilidade sobre a 

proposta trabalhada, sanando as curiosidades e dúvidas apresentadas; 

compartilhando os sucessos e as dificuldades que o trabalho apresenta, fazendo 

desta parceria uma colaboração mútua em que a família também possa interagir e 

intervir neste processo. Assim, utilizou-se de um momento dinâmico com os pais e 

responsáveis através de um questionário escrito, a qual explanamos a importância 

do PPP, e aproveitamos para abordar a importância da construção da autonomia 

infantil que é criada nos momentos de interação em se tratando de âmbito escolar. 

Oportunizamos aos pais que expusessem suas dúvidas e deixamos clara a parceria 

proposta entre família e escola, inclusive, nos colocando à disposição para atender 

as famílias em particular, objetivando qualidade e efetividade no atendimento. 

Em análise às respostas constatamos que os pais esperam que os filhos 

possam construir, principalmente, valores morais sólidos (comprometimento, 

socialização, respeito ao próximo, igualdade, autonomia). Os mesmos relatam que 

no contexto familiar complementam o que é absorvido pelas crianças contando 

histórias, reforçando e estimulando o aprendizado. Ao serem indagados sobre o que 

mais gostavam na creche, os pais trouxeram o feed back de que o cuidado com as 

crianças, o carinho, a disciplina e a alimentação são fatores que os tranquilizam por 

saberem que os seus filhos estão em segurança. 

Com os alunos, foram realizadas atividades lúdicas. Através das rodas de 

conversas, desenhos e recontos, as crianças puderam expressar o que mais gostam 

e o que querem da creche. Assim conseguimos realizar a escuta sensível, 

colocando em primeiro lugar o olhar da criança e a sua imaginação. 

  

1 – HISTORICIDADE 

 

O Instituto nasceu a partir do ideal de amor ao próximo, da solidariedade, da 

ajuda desinteressada e da preocupação para com o seu semelhante. 
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Em atenção ao apelo feito pelo Arcebispo local Dom José Newton de Almeida 

Batista, às Irmãs Mensageiras de Santa Maria instalaram-se na cidade do Gama em 

agosto de 1960, com o intuito de atender e amparar a população migrante que 

chegara para a construção de Brasília. Compreendendo assim, as solicitações da 

igreja e as necessidades dos recém-chegados, as irmãs acharam justas tais 

atribuições e prontamente colocaram-se a ajudar no que fosse preciso. Daí surge a 

primeira Escola Classe do Gama. 

O Instituto de Serviço Social Pax, foi fundado em 05 de março de 1964, 

conforme Ata, e credenciado pela Portaria N° 198 de 12/06/2009 Secretaria de 

Educação do Distrito Federal (SEDF), está localizado à Área Especial n° 26 / 29 

Setor Central, Lado Leste, Gama – Distrito Federal, inscrito sob o CNPJ 

00109322/0001-73, e sempre teve como objetivo maior a educação das crianças e 

jovens para a formação do cidadão numa sociedade democrática.  

Desde a época em que as IRMÃS MENSAGEIRAS DE SANTA MARIA 

chegaram à cidade do Gama, deu-se início a uma corrida contra o tempo com a 

finalidade de atender as necessidades locais de uma cidade com aproximadamente 

30.000 (trinta mil) habitantes e sem nenhuma comunidade religiosa. Dom José 

Newton, então Arcebispo de Brasília, não hesitou em solicitar à Madre Iria Maciel 

Pereira e Dom Antônio Campelo Aragão para providenciarem a vinda definitiva das 

Irmãs, com a finalidade de animação religiosa, catequese, serviço social e quantas 

obras sociais e educacionais fossem necessárias para o bem estar comum da 

comunidade. 

Por se tratar de uma cidade ainda em formação, as Irmãs mensageiras 

assumiram a Direção e Coordenação da Escola Classe Gaminha da SEDF, a pedido 

do Administrador, que deu autonomia para a realização dos trabalhos educacionais 

e assistenciais. Desde então, além do processo de ensino-aprendizagem, as datas 

comemorativas passaram a ser comemoradas com alunos e familiares, bem como 

toda a comunidade do Gama. 

Em 02 de fevereiro de 1961, para alegria de todo aquele povo, realizou-se a 

abertura do Instituto, que atenderia todos os membros da família assistindo nas 

áreas da: Enfermagem, Arte Culinária, Cursos Pré-Primários, Primário, Ginasiais, 

Assistência aos Necessitados e Visitas Domiciliares. Iniciavam as aulas do Jardim 
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de Infância, Pré Primário e Primário, assim denominados, com um quantitativo de 

100 alunos, nascia o INSTITUTO DE SERVIÇO SOCIAL PAX. 

O Instituto iniciou suas atividades em 1964, através da autorização nº 22/64, 

da então superintendência Geral da Educação e Cultura. 

A portaria nº 51/79 SEDF e o parecer nº30/79 do Conselho de Educação do 

Distrito Federal (CEDF) autorizou desde então o funcionamento por 04 (quatro) anos 

do ensino pré-escolar, creche, maternal, jardim de infância e ensino de 1º grau com 

a implantação gradativa de 1ª à 4ª série. 

A portaria nº 49/84 SEDF e o Parecer nº 205/84 CEDF concederam 

prorrogação de funcionamento por mais 04 (quatro) anos. 

O parecer nº 183/88 CEDF aprova a proposta curricular para o ensino de 1º 

grau - 1ª à 4ª série, anexo ao parecer a Grade Curricular para o ensino de 1º grau de 

acordo com a lei 7.044/82.  

A portaria de nº 12/90 SEDF e o parecer nº 14/90 CEDF prorroga a 

autorização, por mais 04 anos (quatro) anos a partir de 18/12/88 do Instituto de 

Serviço Social Pax. 

A O.S nº 16/90 DIE aprova o Regimento Escolar. A Portaria nº 42/91 SEDF e 

o parecer nº 062/91 CEDF concedeu o reconhecimento ao Instituto de Serviço Social 

Pax.  

A portaria nº 19/93 SEDF e o Parecer 314/92 CEDF aprova o Planejamento 

Didático para o Jardim de Infância. Grade Curricular datada de 22/06/94. 

A portaria nº 155/99 SEDF considerando o processo nº 003000 6922/97 – 

autoriza a implantação de  5º à 8º série do Ensino Fundamental . 

A portaria nº 310/2002 e o parecer nº 126/2002 credencia por prazo 

indeterminado o Instituto de Serviço Social Pax, credenciada por força da resolução 

nº 2/98 CEDF.  

A O.S nº 47/2005 SEDF que aprova a Proposta Pedagógica o Regimento 

Escolar e Matriz Curricular. 

A Portaria nº 50 de 16 de janeiro de 2009 - SEE/DF – aprova o Regimento 

Escolar a Proposta Pedagógica e a Matriz Curricular do Ensino Fundamental de 

nove anos (1º ao 9º ano). 

A Portaria nº 198 de 12/06/2009 - SEDF - credencia a Instituição pelo prazo 
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de cinco anos. 

A portaria nº 373 de 04 de setembro de 2009 - SEDF - aprova o Regimento 

Escolar da Instituição. 

A instituição educacional é mantida pelo Instituto Social Pax, sociedade de 

natureza civil, de direito privado, de caráter educativo e assistencial com sede no 

mesmo endereço, e foro na cidade do Gama-DF, registrado no cartório do 1º oficio 

sob o nº 50, folhas 213 e 214, livro A-1, em 19 de setembro de 1961, inscrita no 

CNPJ sob o nº 00109.322/0001-73 em 02 de janeiro de 1.960. 

No ano de 2014, a instituição firmou convênio com a Secretaria de Educação 

do Distrito Federal (SEDF) destinando à prestação de serviços educacionais a 

clientela local do Gama, com o intuito de oportunizar um atendimento gratuito, em 

período integral, com uma educação adequada, direcionada aos valores e de boa 

convivência a 150 (cento e cinquenta) crianças de 2(dois) e 3 (três) anos, o qual 

trouxe muitos benefícios no aspecto físico, pedagógico, contratação de recursos 

humanos qualificados, bem como aperfeiçoamento profissional e acompanhamento 

nutricional a essas crianças. Ressalta-se, que esta parceria foi primordial para o 

atendimento de qualidade a comunidade local. 

Do início do convênio (fevereiro de 2014) até a data atual, várias experiências 

foram bem sucedidas, o período de adaptação, implementação da rotina, projetos 

desenvolvidos e ações interventivas. Dessa forma, buscamos sempre a melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem e a participação de todos os envolvidos 

(professores, pais, direção e funcionários). 

A partir do ano de 2015, a instituição alterou sua razão social de Instituto de 

Serviço Social Pax para, Instituto Social Pax. 

 

2 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

A Instituição é conveniada com a Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal localizada na Área Especial Lado Leste Lote 26/29 Setor Central 

Gama. Atende a 161 crianças da Educação Infantil com idade de 02 e 03 anos, 

sendo duas turmas de maternal I e cinco turmas de maternal II (sendo que os alunos 

do maternal I foram automaticamente remanejados para o maternal II.  
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Através de aplicação de questionário socioeconômico familiar, verificou-se 

que o Instituto Social Pax está inserido num contexto em que a maioria dos pais e 

responsáveis pelos alunos são moradores do Gama próximos à creche. Dentre as 

famílias, grande parte paga aluguel. Como podemos verificar nos gráficos a seguir. 
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Em relação à escolaridade, sua maioria possui Ensino Médio (2º Grau) 

seguido do ensino superior, o que pode favorecer o acompanhamento dos seus 

filhos nos projetos escolares. Quase 127% das famílias recebe renda entre 

oitocentos a dois mil e quinhentos reais. Mais da metade tem acesso à internet e 

dispõem-se a participar das reuniões e das conversas individualizadas.  

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

observam os mesmos em sua simplicidade e atentam-se aos conhecimentos que 
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eles já possuem, bem como as potencialidades e as fragilidades de cada um para 

que o planejamento se adeque as necessidades de todos.  

No geral, os educadores observam que as crianças apresentam um alto grau 

de participação em atividades que se direcionam ao lúdico, e manifestam uma boa 

adesão às “rodinhas de conversas” (procedimento para obter uma devolutiva do que 

foi ensinado e um momento de interação e trocas de experiências entre educando e 

educadores). As crianças também apresentam uma facilidade em aprender e tem 

interesse pelo cantar, memorizando músicas com mais de uma estrofe. Gostam de 

ouvir histórias infantis, e estabelecem vínculos afetivos com os adultos e colegas. 

Nas turmas de crianças de 3 anos, observou-se que a maioria já apresenta 

uma boa coordenação motora, um adequado reconhecimento das partes do corpo 

(esquema corporal) e uma independência em relação aos cuidados consigo e com o 

outro.  

Nas turmas de 2 anos, inicialmente, apresentam uma dependência maior do 

outro quanto aos seus cuidados pessoais (trocar, limpar, comer, vestir-se e quanto 

ao uso de fraldas descartáveis), o que é esperado para a faixa etária, entretanto, 

verifica-se que por estarem com seus pares são mais responsivos quando 

estimulados. 

Outros aspectos observados e que são bem característicos desta faixa etária 

são os pensamentos egocêntricos, a dificuldade de partilhar brinquedos e os 

comportamentos opositores (manifestados com frequência com “resistência 

comportamental”, como forma de autoafirmação e independência). 

Em atividade realizada em sala foi possível verificar aquilo que as crianças 

gostariam que tivesse na creche, de forma que podemos observar a importância do 

trabalho pedagógico estar interligado ao lúdico para promoção da aprendizagem e 

acesso ao conhecimento. 

Dentre as avaliações realizadas pela instituição está a avaliação nutricional 

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

que possibilita uma melhor avaliação e um acompanhamento personalizado para 

cada indivíduo. Também é solicitado aos pais que caso o aluno tenha alguma 

necessidade especifica, seja de cunho alérgico ou intolerante, o mesmo deve 

apresentar um laudo médico à instituição, na qual, diante da necessidade 



 

COLÉGIO PAX 
CNPJ: 00109322/0001-73 

INSTITUTO SOCIAL PAX 
 

 

Área Especial Lado Leste, lote 26/29, Setor Central - Gama, DF – CEP 72.405-135 
 Telefones: 3274-0091  /  34841445     -   institutosocialpax@gmail.com  

12 

apresentada realiza o atendimento desses estudantes mais de perto, possibilitando 

as devidas adaptações na elaboração do cardápio com maior agilidade e eficiência. 

De acordo com as avaliações, podemos absorver os seguintes dados: 

 

 

 

 

 

Classificação I.M.C./Idade Peso/Idade Peso/Estatura 

Abaixo do adequado 13 14 22 

Adequado 86 80 74 

Acima do adequado 22 27 25 

Total 121 121 121 
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Estatura por Idade

Adequado Abaixo elevado



 

COLÉGIO PAX 
CNPJ: 00109322/0001-73 

INSTITUTO SOCIAL PAX 
 

 

Área Especial Lado Leste, lote 26/29, Setor Central - Gama, DF – CEP 72.405-135 
 Telefones: 3274-0091  /  34841445     -   institutosocialpax@gmail.com  

13 

 

 
 
  

Diante dos dados obtidos foi possível constatar que a maior parte da 

população avaliada está com uma composição corporal adequada para a idade, a 

qual compõe cerca de 67% do total de 121 indivíduos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Reunião do ano letivo de 2018:  Apresentação da Equipe, Calendário Escolar, Rotina Diária e 

Esclarecimentos sobre o PPP da instituição. 

Adequado
71%

Abaixo
11%

Elevado
18%

IMC por Idade

Adequado Abaixo Elevado

Adequado:
70

Baixo:
11

Elevado:
22

Peso por Idade

Adequado Baixo Elevado



 

COLÉGIO PAX 
CNPJ: 00109322/0001-73 

INSTITUTO SOCIAL PAX 
 

 

Área Especial Lado Leste, lote 26/29, Setor Central - Gama, DF – CEP 72.405-135 
 Telefones: 3274-0091  /  34841445     -   institutosocialpax@gmail.com  

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades Lúdicas 

 



 

COLÉGIO PAX 
CNPJ: 00109322/0001-73 

INSTITUTO SOCIAL PAX 
 

 

Área Especial Lado Leste, lote 26/29, Setor Central - Gama, DF – CEP 72.405-135 
 Telefones: 3274-0091  /  34841445     -   institutosocialpax@gmail.com  

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos de Coordenação Pedagógica 

 

Coordenação Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentação 



 

COLÉGIO PAX 
CNPJ: 00109322/0001-73 

INSTITUTO SOCIAL PAX 
 

 

Área Especial Lado Leste, lote 26/29, Setor Central - Gama, DF – CEP 72.405-135 
 Telefones: 3274-0091  /  34841445     -   institutosocialpax@gmail.com  

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentação saudável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Letivo Temático 

 



 

COLÉGIO PAX 
CNPJ: 00109322/0001-73 

INSTITUTO SOCIAL PAX 
 

 

Área Especial Lado Leste, lote 26/29, Setor Central - Gama, DF – CEP 72.405-135 
 Telefones: 3274-0091  /  34841445     -   institutosocialpax@gmail.com  

17 

3 - MISSÃO 

 

A missão do Instituto Social Pax é proporcionar o desenvolvimento integral 

dos alunos dando oportunidades para desenvolvam a sua autonomia através do seu 

potencial, objetivando uma melhor qualidade de vida, contribuindo, assim, para a 

formação do ser e da sociedade, em todas as áreas do conhecimento. Propõe uma 

educação humana integral, realizada por uma ação educativa capaz de contribuir, 

valiosamente, para a formação crítica, ética, social e política do educando, 

possibilitando-lhe o exercício renovado de uma cidadania participativa, construtiva e 

solidária. 

A criança é protagonista de sua própria formação. Neste sentido, nossa ação 

educativa promove sua autonomia tanto em seus aspectos intelectuais e cognitivos, 

quanto de busca pelos melhores resultados com eficiência em tudo. As crianças 

sempre devem ser levadas a terem uma experiência agradável dando especial 

atenção ao seu desenvolvimento físico, social e emocional, primando pela formação 

de hábitos e atitudes que além de propiciarem oportunidades que eles 

compreendam e interpretem o mundo em que vivem, os permitam desenvolver 

valores éticos e educacionais.  

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, tendo como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até os cinco anos de idade. Nosso 

Projeto Político Pedagógico consiste em um conjunto de orientações baseadas no 

“Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil”, que visa à implementação 

de Práticas Educativas de qualidade ajudando a ampliar as condições necessárias 

para o exercício da cidadania das crianças, estando embasadas nos seguintes 

princípios: O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas as suas 

diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, éticas, religiosas, etc, o direito 

das crianças de brincar como forma particular de expressão, de pensar, de interagir 

e de comunicar-se. 

Procuramos promover o convívio com a diversidade que inclui não somente 

culturas, hábitos e costumes, mas também as competências, as particularidades de 

cada um. Incentivamos e valorizamos o pensamento produtivo e o raciocínio lógico 
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para o desenvolvimento natural da criança, percebendo-a como um ser único, e 

integrante de uma sociedade. 

Eis, portanto, a nossa missão: incentivar o desenvolvimento harmonioso da 

personalidade das crianças, visando à formação integral, abrangendo os aspectos 

intelectual, social e físico formando desta maneira indivíduos de bem e cidadãos 

responsáveis com a família, com a sociedade e com a pátria. 

 

4 - FUNÇÃO SOCIAL 

 

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

escola, deve ser um ambiente acolhedor, provedor de experiências criativas e que 

desperte o prazer pelo aprender. Seguimos o Currículo em Movimento da Educação 

Básica com seus eixos integradores que é: cuidar e educar, brincar e interagir. 

Segundo depoimento das educadoras, criança tem ser tida com amor, 

imaginação, felicidade, brincadeiras e com direitos.  

 
“É ter direitos como o de brincar, se alimentar bem, ter uma família para ter 
boas lembranças e deveres com limites. E estar sempre frequentando a 
escola para ter uma boa educação.” (Educadora 1). 
 

No Instituto Social Pax, o cantinho é tido como uma forma de diversificar as 

brincadeiras, melhorando a socialização e a interação. Em primeiro momento eles se 

dividem de acordo com os seus gostos e em seguida as brincadeiras são ordenadas 

utilizando como meio a massinha, os jogos pedagógicos e etc. O velotrol é utilizado 

para trabalhar a coordenação motora grossa, o equilíbrio, o cooperativismo, o 

respeitar e o dividir. 

Verifica-se que o brincar é o principal meio de acesso à criança, sendo 

primordial para que ela elabore experiências vividas, bem como seja capaz de 

transformar realidades. O brincar possibilita o processo da fantasia e da imaginação 

que são importantes para uma melhor aprendizagem dos papéis sociais, ampliando 

a compreensão das relações. 

São objetivo das brincadeiras: 

 Desenvolvimento físico e social de acordo com a maturidade subjetiva; 
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 Coordenação motora, raciocínio lógico, equilíbrio, lateralidade, percepção 

visual; 

 Trabalho em equipe, compartilhamento, colaboração, interação; 

 Independência, amizade, regras e linguística. 

Quanto à concepção de infância, as educadoras trazem a brincadeira como 

característica principal deste momento, como se pode observar no depoimento da 

mesma: “é pular corda é brincar com ou sem brinquedos, é ser amada, é ser 

protegida, é ter diversão”. Observa-se que claramente que as educadoras a todo 

tempo alçam o conceito de liberdade, de criação e de desenvolvimento. 

O conceito de infância que temos hoje é bem diferente do que tínhamos a 

tempos atrás: antes era marcado pela diferença do adulto em relação ao mundo 

infantil, e visto apenas como um momento do desenvolvimento. Hoje, postula-se 

respeito e interação a essa fase, pois, a criança é sujeito da sua própria história: 

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

comunidade e pela sua condição particular de vida. Ela é vista em suas 

potencialidades físicas, cognitivas, afetivas e sociais, sendo considerada um 

ser ativo, capaz de participar do processo educativo com seus 

conhecimentos e experiências, capaz de alcançar, progressivamente, a 

autonomia.” (V Congresso Brasileiro de Psicopedagogia – pág. 47) 

 

A comunidade ao ser questionada sobre a função social da Educação Infantil, 

ainda carrega a percepção de que o processo mais importante é o cuidar, uma vez 

que seu funcionamento é integral. A valorização do educar vai se transpondo 

conforme as atividades vão se desenvolvendo e as crianças vão compartilhando 

com os familiares o conhecimento aprendido na escola. É através desta relação 

tripartite (escola-criança-família) que a esta assimila o papel da educação nesta 

etapa. 

Outro fator característico é de que a escola é vista como um espaço 

propiciador da socialização, o que possibilita ao aluno a aquisição de habilidades 

necessárias para a convivência com os seus pares, estendendo-se a todas as outras 

relações interpessoais as quais venham fazer parte. 

Acredita-se, ainda, que a educação é um processo de parceria, em que a 

família e a instituição precisam estar irmanados num mesmo objetivo, tornando-se 

imprescindível a participação dos pais e das crianças no processo pedagógico. 
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O Instituto Social Pax entende que a educação é um instrumento de 

promoção humana, sobretudo na sociedade atual, marcada pela exclusão, trazendo 

uma proposta educativa e visando levar o aluno a ser agente transformador de sua 

realidade. O respeito à diversidade (raça, gênero, credo, e etc) é crucial para que as 

crianças aceitem o outro em suas singularidades, devendo permear por todas as 

relações, tanto na instituição, quanto fora dela. 

Estas concepções fundamentam o trabalho da instituição, prezando pelo 

acolhimento, atendimento e desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem 

capazes de promover uma escola inclusiva, que respeita e valoriza o aluno na sua 

total singularidade e particularidade. 

Oferecendo um atendimento integral, a creche busca parcerias dentro da 

sociedade a qual a instituição está inserida, tais como Educação Precoce, Gerência 

Regional de Ensino da SEDF, e outras instituições que prestam serviços gratuitos 

aos usuários da Assistência Social. 

 

5 – PRINCÍPIOS ORIENTEADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA 

 

O Instituto Social Pax é uma Instituição vinculada ao sistema de Educação do 

Distrito Federal, fundamentada na legislação vigente. O fator decisivo do projeto 

político pedagógico é a importância da atividade mental construtiva da criança de 

dois e três anos, respeitando o tempo e espaço de aprendizagem para que a 

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

experiências. Sendo assim, a metodologia aplicada propõe atividades com objetivos 

direcionados à concepção de Princípios Éticos, Estéticos, Políticos e Morais: 

Princípios Éticos – referem-se à valorização da autonomia, da 

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

e às diferentes culturas, identidades e singularidades (Currículo em Movimento da 

Educação Básica/ Educação Infantil).  

O trabalho com projetos que visam à aprendizagem coletiva é destaque do 

Projeto Político e Pedagógico, pois, acredita-se que a interação entre os alunos é 

fator de enriquecimento e ampliação do processo de aprendizagem, bem como para 

a cooperação e a formação pessoal, tão necessários para a construção de valores 
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que sustentam o convívio social, sendo realizados através de oficinas e palestras 

para os profissionais que compõem a equipe escolar, integrando e complementando 

o trabalho de sala de aula. Abrangendo outras áreas de conhecimentos com 

objetivos de contribuir com a formação e o desenvolvimento saudável da criança e 

por uma educação Democrática, os projetos são desenvolvidos ao longo de todo o 

ano letivo. 

Princípios Políticos – referem-se à garantia dos direitos de cidadania, ao 

exercício da criticidade e do respeito à democracia. A criança, produtora e 

consumidora de cultura, é participante da vida social, modificando e sendo 

modificada pelas interações que estabelece com o outro, com a cultura e com o 

ambiente, por meio das múltiplas linguagens (Currículo em Movimento da Educação 

Básica/ Educação Infantil). 

O trabalho desenvolvido pela instituição prioriza o atendimento integral das 

crianças, com a adição de diversas atividades lúdicas e a parceria com as famílias, 

através da sociabilidade, com encontros pedagógicos, palestras educativas e 

eventos sociais. Ao trabalhar com dramatizações de histórias e músicas, as crianças 

têm oportunidade de expor seus pensamentos através da reprodução e/ou 

comentários sobre a história/música apresentada, que sempre trazem um fundo 

moral e ético. 

Princípios Estéticos – referem-se à valorização da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais 

(Currículo em Movimento da Educação Básica/ Educação Infantil).  

O conhecimento é concebido como algo construído na relação do sujeito com 

o outro, e 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 

socialização e construção do conhecimento, no qual, a criança interage e comunica-

se com o meio, manifestando seus entendimentos e expressando seus sentimentos. 

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

incentivam a participação de educandos e educadores em processos artísticos. 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. 
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Os princípios mencionados referem-se à valorização da autonomia, 

garantindo direito, cidadania e valorização da sensibilidade. A proposta pedagógica 

da creche busca integrar todos os princípios de forma organizada, consciente e 

planejada, com objetivos pedagógicos e políticos, reconhecendo a criança como um 

ser sensível e pensante, direcionando o trabalho para que os envolvidos no 

processo reconheçam seus direitos e deveres como responsáveis legais ou 

profissionais dos alunos aqui matriculados, oferecendo espaços para 

esclarecimentos sobre o cotidiano escolar. 

 

6 – OBJETIVOS  

 

O Instituto Social Pax tem os seguintes objetivos na Educação Infantil: 

 Exercer a sua função social possibilitando o cultivo dos bens culturais e 

sociais, considerando as expectativas e as necessidades dos alunos, 

dos pais, dos membros da comunidade, dos professores, enfim, dos 

envolvidos diretamente no processo educativo; 

 Garantir à criança o acesso a processos de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 

assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança ao 

respeito, a dignidade, à brincadeira, à convivência e a interação com 

outras crianças; 

 Possibilitar aos alunos usufruir das manifestações culturais nacionais e 

universais; 

 Estimular nos professores à iniciativa de um aprofundamento continuado e 

de uma atualização constante, garantindo-lhes autonomia ao conceber, 

implementar e transformar a Projeto Político Pedagógico visando à 

melhoria na qualidade do processo de ensino e aprendizagem; 

 Utilizar a escola como um espaço físico de formação e informação, em 

que a aprendizagem de conteúdos favoreça a inserção do aluno no dia-

a-dia das questões sociais marcantes e um universo cultural maior; 

 Estimular a autonomia do sujeito, desenvolvendo sentimentos de 

segurança em relação às suas próprias capacidades, interagindo de 
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modo orgânico e integrado em um trabalho cooperativo, portanto, sendo 

capaz de atuar em níveis de interlocução mais complexos e 

diferenciados; 

 Manter a dinâmica de ensino que favoreça não só o desenvolvimento 

das potencialidades do trabalho individual, mas também, e, sobretudo do 

trabalho coletivo; 

 Garantir condições para que o aluno construa instrumentos que o capacite 

para um processo de educação permanente: “aprender a aprender”; 

 Respeitar a diversidade dos alunos como elemento essencial para 

aprendizagem, mediante a adoção de medidas capazes de avaliar as 

possibilidades de aprendizagem de cada um, garantido porém, a 

igualdade de oportunidades com diversidade de tratamento. 

 

7 – CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

A respeito da Educação Infantil o currículo coloca que:  

 
“em seu artigo 8º, as DCNEIs ressaltam que o objetivo principal da etapa é 
impulsionar o desenvolvimento integral das crianças ao garantir a cada uma 
delas o acesso à construção de conhecimentos e à aprendizagem de 
diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à 
liberdade, ao respeito, à dignidade, a brincadeira, à convivência e a 
interação com seus pares etários, com crianças de diferentes faixas etárias 
e com os adultos. (Currículo da Educação Básica- Educação Infantil, 2013, 
p.17). 

 
O trabalho desenvolvido pelo Instituto Social Pax apresenta as características 

citadas anteriormente, e também as do Eixo Integrador da Educação Infantil: Educar 

e Cuidar, Brincar e Interagir. A escola adota uma proposta pedagógica 

contextualizada, fazendo uso de variados recursos, de músicas, histórias, teatros 

(dentro e fora da escola), convivências sociais, passeios, dentre outros , focando nos 

valores, atitudes e princípios morais que norteiam nossa sociedade. Através dos 

planos e ações implantados e implementados na instituição consideram-se a 

realidade da instituição, as escolhas coletivas (interesse do aluno, corpo docente e 

comunidade escolar) e particularidades pedagógicas específicas para as faixas 
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etárias atendidas, estabelecendo articulação e integração de todos esses 

segmentos. 

Todas essas ações são colocadas de maneira integrada ao Currículo de 

Educação Básica do Distrito Federal, centradas na formação de opinião do 

educando, considerando as bases familiares como valores éticos e sociais, de 

acordo com os seguintes eixos transversais: educação para a diversidade, cidadania 

e educação em e Direitos Humanos, e, educação para a sustentabilidade. 

A importância da diversidade trabalhada no cotidiano infantil, está 

principalmente em conviver e respeitar o outro em suas diferenças culturais, 

econômicas, orientações sexuais, configurações familiares, étnicas e raciais.  

Na sustentabilidade, a educação visa 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, evitando o desperdício da água e luz e de outros. 

Para realizar esse trabalho, a instituição adota como pressuposto 

epistemológico a aprendizagem significativa num contexto sócio interacionista, onde 

o sujeito é o agente no processo para o desenvolvimento de atitudes e o domínio de 

conhecimentos, numa concepção de educação para a vida, com foco na formação 

pessoal e social do educando. A visão sobre o que é o processo de aprendizagem 

na educação infantil está intimamente ligada ao entendimento de que a criança é um 

ser em contínua construção e de múltiplas potencialidades.  

Busca-se o reconhecimento da realidade social da criança, de modo a 

transformar o ensino em uma assimilação de novos conteúdos, de acordo com a 

faixa etária trabalhada, assim como favorecer o desenvolvimento do aluno, 

propiciando situações que incentivem o processo de aprendizagem.  

A instituição atua de modo a preparar o aluno para a vida em sociedade 

fornecendo os instrumentos necessários para aquisição do conhecimento em suas 

diversas áreas, havendo para tanto, a participação sempre ativa do conjunto 

educador e educando. Na aprendizagem, o professor é o norte que ajuda o aluno a 

descobrir, a reconstruir e a posicionar-se frente ao conhecimento, respeitando cada 

ritmo e estilos do aprender. No processo de aprendizagem, o aluno não constrói 
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sozinho o conhecimento, essa construção é feita continuamente na interação com o 

outro. 

As atividades trabalhadas são lúdicas, objetivando despertar a criatividade e a 

curiosidade da criança, explorando a relação entre o “eu” e o “mundo”, expressando-

se por meio de diferentes linguagens.  

As concepções acima possibilitam uma Educação Inclusiva, em que a 

aprendizagem seja cooperativa (as crianças realizam atividades em conjunto para 

atingir um objetivo), são estimuladas para que se ajudem mutuamente, ou seja, uma 

criança poderá ensinar algo para a outra melhorando a autoestima e o prazer em 

aprender. 

O trabalho pedagógico é desenvolvido por meio de projetos. Rué (2002) 

citado por Araújo (2014) conceitua projetos como uma ação que utiliza de 

estratégias para modificar realidades a partir de uma intenção, seguida de uma 

prévia representação desta realidade para poder agir, transformá-la e construir 

novos conhecimentos. 

O método por projetos propõe que os saberes escolares estejam integrados 
com os saberes sociais, pois ao estudar, o aluno sentirá que está 
aprendendo algo que faz sentido e tem significado em sua vida, assim 
compreende o seu valor e desenvolve uma postura indispensável para a 
resolução de problemas sociais se permitindo como sujeito cultural. (SILVA 
& TAVARES, 2010, p. 240) 

 

O Instituto Social Pax segue o Calendário da Secretaria 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. Isto 

possibilita uma compreensão global da criança na Educação Infantil, reconhecendo 

os diversos conhecimentos que cada ser possui dentro de suas singularidades, 

considerando o seu contexto sociocultural.  

 
(...) 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).  
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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 o conhecimento dos direitos humanos existentes, no caso da 

Educação Infantil, o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

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 Instituto Social Pax, oferece a Educação Infantil em período integral, de 

7h30 às 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. 

A seguir segue um quadro com o quantitativo de turmas e seus respectivos 

profissionais: 

 

MATERNAL I (2 ANOS) 

Maternal I A 1 professora 2 monitoras 

Maternal I B 1 professora 2 monitoras 

 

MATERNAL II (3 ANOS) 

 

 

Maternal II A 1 professora 1 monitora 

Maternal II B 1 professora 1 monitora 

Maternal II C 1 professora 1 monitora 

Maternal II D 1 professora 1 monitora 

Maternal II E 1 professora 1 monitora 
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O ambiente físico escolar, bem como os recursos institucionais que dão 

suporte às atividades, são espaços propícios para o desenvolvimento do aluno, no 

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

organizado de maneira que atenda às necessidades cognitivas, motoras e sociais do 

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

conforto, higiene e saúde. 

 
“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.  

Hoje, o Instituto Social Pax dispõe da seguinte infra estrutura para atender os 

alunos: 

 Recursos Físicos: 

 7 (sete) salas de aulas com espaço adequado para atender um 

quantitativo de 23 (vinte e três) alunos; 

 01 (um) playground coberto; 

 01 (um) pátio aberto; 

 01 (uma) horta; 

 4 (quatro) banheiros infantis; 

 4 (quatro) banheiros adultos; 

 Sala de direção; 

 Secretaria escolar; 

 Sala de nutricionista; 

 Sala de coordenação; 

  Sala de recursos humanos; 
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 Sala dos professores; 

 Secretaria escolar; 

 Cozinha; 

 Refeitório (para colaboradores); 

 Depósito para materiais pedagógicos; 

 Depósito para gêneros alimentícios; 

 Depósito para material de limpeza. 

 Recursos didático Pedagógicos: 

 Jogos pedagógicos;  

 Brinquedos pedagógicos; 

 Livros infantis; 

 Aparelhos de DVD e som; 

 Fantoches; 

 Velotróis;  

 CDs e DVDs de músicas e de desenhos infantis; 

 Brinquedos diversos que representam aspectos do cotidiano; 

 Playground de plástico (escorregador, castelo e etc.);  

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

acolhimento na sala de aula pela professora e pela monitora de cada turma, 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 o contato direito com alimentos frescos e diversificados, 

promovendo o direito à saúde e à alimentação adequada. 

As atividades pedagógicas iniciam-se com a 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 (sob supervisão da monitora), higienização das 

mãos sempre que necessária, escovação dos dentes após o almoço e repouso na 

própria sala (soninho). 

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

(princípios essenciais da educação infantil), e objetivando assegurar a educação em 
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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. 

Após este período, o jantar é servido a todos os alunos, conforme parâmetros 

estabelecidos pela profissional nutricionista. Em seguida, há a organização das 

mochilas das crianças e posterior liberação a medida em que seus pais ou 

responsáveis chegam a instituição para buscá-los. 

No intuito de diversificar as atividades pedagógicas, ao longo do ano são 

realizadas atividade tais quais visitas ao circo, teatro, zoológico, cinema, parques 

infantis e exposições artísticas e culturais. 

O Instituto Social Pax promove o planejamento pedagógico diário pelo 

período de 1 (uma) hora, de acordo o Plano de Trabalho. Com a equipe de 

monitores, o planejamento ocorre quinzenalmente, para que possam receber 

orientações e trocar experiências. 

Atualmente, o trabalho pedagógico é organizado através de unidades 

didáticas fixas e atividades temáticas de acordo com o planejamento institucional. 

Estes são processos de elaboração coletiva das crianças com o professor, que 

assume o compromisso constante da construção compartilhada dos conhecimentos, 

envolvendo discussões, interação e socialização com alunos de outras classes, com 

outros profissionais da escola, com os pais, e até com a comunidade mais ampla.  

De acordo com o Termo de Colaboração 0134/2017 celebrado entre a 

instituição e a Secretaria de Educação do Distrito Federal, o sorteio e 

encaminhamentos das crianças a serem matriculadas nas creches é competência da 

própria SEEDF através da Coordenação Regional de Ensino do Gama. 

A seleção e encaminhamentos das crianças a serem matriculadas em 

instituições parceiras são procedimentos de responsabilidade da SEEDF. É 

assegurada às crianças encaminhadas a instituição o acesso à educação, 

informação, lazer, cultura, alimentação saudável, acompanhamento pedagógico, 

social e nutricional. A abrangência desse benefício não se restringe às crianças, mas 

estende-se também às famílias e à comunidade. 
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O acompanhamento nutricional é realizado por meio de avaliação no primeiro 

e no segundo semestre, junto com o acompanhamento desde a produção das 

refeições até o momento em que as mesmas são ofertadas aos alunos. Sendo 

elaborados cardápios balanceados e variados que possibilitam uma alimentação 

saudável, e também a possibilidade de um atendimento individual incluindo a família 

para melhor lidarmos com alguma necessidade alimentar do aluno.  

 

 A partir de uma concepção de que a educação é um processo que envolve 

toda a comunidade, a instituição estimula a participação da família através de 

atividades que englobam a família e a criança. Esta articulação é considerada 

importante para o desempenho do aluno e o alcance dos objetivos educacionais. As 

estratégias executadas são:  

 Projetos que para sua concretude necessitam do acompanhamento dos pais 

em sua residência; 

 Reuniões para orientações e discussão de temas relativos ao 

desenvolvimento infantil; 

 Duas reuniões semestrais para acompanhar o processo de desenvolvimento 

e aprendizagem da criança, mediante apresentação do Relatório Descritivo 

Individual do Aluno; 

 Reuniões individuais com a família e a equipe para solucionar problemas 

específicos a aprendizagem, comportamento e alimentação do aluno. 
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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. 

Também são aplicados questionários socioeconômicos com questões 

objetivas e subjetivas ao final do primeiro e segundo semestre do ano, os quais são 

respondidos nas reuniões pedagógicas realizada neste período. Os questionários 

têm por finalidade a coleta de dados sobre a comunidade escolar que pautarão o 

planejamento da instituição, bem como para compreender como a escola está sendo 

percebida. 

Quanto às festas realizadas durante o ano têm-se a festa dos aniversariantes 

que é realizado trimestralmente, no qual os bolos e doces são feitos da maneira 

mais saudável possível, utilizando frutas e o cacau 100% para rechear. Docinhos 

feitos de beterraba, sanduiches naturais e refrigerante caseiro utilizando a agua com 

gás e cenoura. Festa Junina (em junho, julho ou Agosto) a Festa das Crianças (em 

outubro), e a Festa da Família (em novembro) neste momento as famílias participam 

de um dia de diversão e partilha do que foi aprendido pelas crianças, ampliando o 

conhecimento do trabalho efetuado na instituição e estreitando os laços entre escola 

e família. As festividades são planejadas, buscando o desenvolvimento de atividades 

curriculares e que promovam a construção de conhecimento, deste modo sua data 

de realização é escolhida para ser o momento de culminância dos projetos que 

compõem as unidades didáticas. 

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 em oferecer um espaço de reflexão e auto avaliação para todos 

os seus profissionais, não só os educadores, mas os servidores gerais, porteiro, 

secretaria e cozinheiros. Assim, são realizados atendimentos individuais ou em 

grupo conjuntamente à direção e coordenação pedagógica para que sejam dadas 

devolutivas sobre o desempenho, coleta de sugestões ou críticas, fortalecimento do 

diálogo como forma de solucionar conflitos entre outros. 

São ministradas palestras educativas para crianças sobre a prevenção de 

piolhos, a importância de reciclar, saúde bucal, dentre outros, e, para os familiares, 

sobre prevenção de acidentes domésticos, violência sexual, desenvolvimento 
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infantil, como colocar limites tendo o respeito da criança, dentre 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. 

Respeitando as particularidades de cada faixa etária das crianças, a 

psicomotricidade é uma atividade imprescindível para a aquisição de habilidades 

que favoreçam o progresso motor. Ante isso, a atividade titulada de “Circuito 

Psicomotor”, vem com o objetivo de garantir que as dificuldades encontradas no 

aprimoramento motor sejam ultrapassadas. 

 

9 - CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO. 

 
Nesta etapa da Educação Básica, a avaliação deve ser constituída como 
um constante questionamento e reflexão sobre a prática, buscando efetiva-
la como um processo que vise acompanhar e valorizar as aprendizagens e 
o desenvolvimento das crianças. A avaliação, fundamentalmente, é feita 
pelo docente, mas também polos outros profissionais e adultos que 
interagem com as crianças e pelas próprias crianças. (Currículo da 
Educação Básica- Educação Infantil, 2013, p.75). 

 
 

A avaliação tem como objetivo promover o desenvolvimento integral da ação 

pedagógica, com a finalidade de favorecer o crescimento contínuo do aluno. 

O professor assume o papel de mediador e colaborador, promovendo uma 

renovação das experiências vivenciadas pelas crianças gerando avanços na 

aprendizagem. 

O Instituto Social Pax desenvolve uma integração ampla no campo do 

conhecimento infantil, buscando a melhor metodologia e adequando o ensinar de 

acordo com as habilidades, evoluções e dificuldades. Este acompanhamento é 

continuo, mediante observações da relação entre o desenvolvimento e 

aprendizagem que servirá para o planejamento de atividades e projetos futuros. 

Dentre os aspectos observados, destacamos a interação, participação, 

autonomia, identidade pessoal, linguagem, entre outros. 

A avaliação formativa na educação infantil é direcionada para o 

acompanhamento do desenvolvimento nos aspectos sociais, afetivos, cognitivo, 
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motor e cultural. Nessa fase de aprendizagem, observam-se os progressos 

alcançados pela criança.  

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 constituem-se dados alusivos ao progresso do aluno) e o caderno de grafismo 

(instrumento para verificar o progresso expressivo da criança através dos 

desenhos). 

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. Quando é 

observado que a criança não assimilou os conhecimentos, os professores intervêm, 

propondo uma atividade lúdica diferenciada voltada ao déficit de aprendizagem ora 

apresentado.  

 A avaliação e seus resultados são feitos através da observação do 

desenvolvimento e do registro no Relatório Descritivo Individual semestral (RDIA). 

Estes instrumentos são apresentados semestralmente aos pais ou responsáveis, 

para que se tomem ciência da evolução da criança e possam dar continuidade, no 

âmbito familiar, do trabalho desenvolvido pela instituição. Além disso, tem-se o 

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

A assiduidade é registrada através do Diário de Classe. Ao final do ano a 

Coordenação Regional de Ensino (CRE) apresenta a relação de vagas nas escolas 

sequenciais para que os pais ou responsáveis façam a opção da instituição da rede 

pública de ensino que acolherá os alunos para que dêem continuidade ao seu 

processo de escolarização. 

 “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 realizada uma coordenação geral com toda a equipe 

pedagógica com o objetivo de elaborar um planejamento anual de temas e projetos 

a serem desenvolvidos, além da definição das atividades culturais. Esse 
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planejamento anual está sujeito a mudanças, pois é dinâmico e flexível frente as 

necessidades que surjam em cada turma. 

Para a execução do planejamento, são realizados dois momentos de 

Coordenação Pedagógica: 5 horas para os professores (sendo 1 hora diariamente) e 

quinzenalmente para os monitores, de acordo com o Plano de Trabalho.  

Na coordenação dos professores é realizado o preenchimento do Diário de 

Classe, o planejamento pedagógico para as atividades semanais, organização do 

caderno de planejamento individual, informes sobre a rotina, discussão de casos e 

encaminhamentos para a Coordenação Pedagógica, Nutricionista ou Direção. 

Na coordenação das monitoras os cadernos de desenho são organizados, os 

casos são discutidos. A rotina é trabalhada em conjunto com as professoras.  

As atividades do Portfólio e as do Caderno de Grafismo (desenho livre) são 

de responsabilidade das professoras e das monitoras, pois, trabalham em conjunto.  

Os projetos didáticos surgem a partir das necessidades de cada turma (Eu e o 

Meio em que Vivo, Descobrindo o Mundo da Magia e da Imaginação, 

Sustentabilidade na Infância, Plenarinha – Universo do Brincar, e, o Criando e 

Recriando) sendo suas estratégias praticadas diariamente e englobando os 

aspectos das linguagens do currículo. As atividades temáticas ministradas no 

período vespertino são baseadas nas datas constantes no calendário escolar, 

objetivando promover a reflexão e a valorização cultural. 

Os projetos serão desenvolvidos no decorrer de todo o ano letivo, com o 

objetivo de trabalhar o respeito, a autonomia, o cuidado consigo e com o outro, 

psicomotricidade, lateralidade, coordenação motora, o incentivo à leitura, a 

aproximação com a expressão artística, criatividade, senso de valor e de crítica, 

fortalecendo a parceria escola-família. São eles: 

 “Projeto Sustentabilidade na Infância”: a criança desenvolve noções de 

economicidade de água, noções de higiene corporal, saúde bucal, 

desenvolve o contato com terra através da plantação e a importância de 

uma alimentação saudável. 

 “Projeto Descobrindo o Mundo da Fantasia e da Imaginação”: a criança é 

estimulada a leitura, ao senso de responsabilidade no meio em que vive. 
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 “Projeto Eu e o Meio em que Vivo”: a criança passa por diversos 

processos de adaptação institucional, na qual a questão da confiança é 

amplamente difundida. No decorrer do projeto, a questão cultural é 

colocada em pauta através da realização da Festa Junina, festa 

puramente brasileira. A segurança no trânsito também é debatida, tendo a 

criança como agente difusor do aprendizado escolar.  

 “Projeto Plenarinha – Universo do Brincar”: demonstra que a tecnologia 

pode ser deixada de lado quando o assunto é brincar, trazendo inúmeras 

formas saudáveis de brincadeira, as quais as crianças desenvolverão a 

sua criatividade. 

 “Projeto Criando e Recriando”: difundir a releitura das obras de Romero 

Britto e a criação de obras que possam servir para o brincar na educação 

de maneira lúdica e expressiva através de suas cores e formas. 

 

A organização do trabalho didático está estruturada nas 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 

singularidades. 

A seguir são realizados breves relatos como são desenvolvidas as linguagens 

em sala de aula: 

A “Linguagem Corporal” é realizada atividades no parque e no pátio por meio 

de jogos, brincadeiras, encenações, danças, circuito psicomotor (andar em 

ziguezague, engatinhar, arrastar, pular com dois pés, pular com um pé só etc.).  

As atividades realizadas dentro da linguagem “Cuidado Consigo e com o 

Outro” são: identificação das partes do corpo; realização de atividades de 

higienização e alimentação de modo independente entre outras. Na “Linguagem 

Artística” as técnicas utilizadas são o desenho livre, o risco, o recorte, a colagem, a 

pintura, pintura em tela, a montagem, a leitura e releitura, apreciação e reflexão. 

Dentro da “Linguagem Oral e Escrita”: são privilegiadas as atividades diárias 

que envolvem a fala, leitura, canto, reconto, conto, dramatização, representação 
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gráfica de histórias ouvidas, fantoche, mímica, brincadeiras, apresentação de 

diferentes textos, poesia, produção de texto coletivo, risco, rabisco e desenho livre. 

 A “Interações com a Natureza e Sociedade”: é realizada por meio de 

momentos culturais e de datas comemorativas ressaltando os motivos dos mesmos; 

participação em atividades de preparação de alimentos, identificação, guarda e 

conservação dos objetos de uso diários, compreensão dos elementos da natureza e 

outros. 

A “Linguagem Matemática”: é estimulada por meio de brincadeiras que 

focalizam na oralidade quântica, nas cantigas de roda, histórias e objetos em sala 

que facilitam a comparação de quantidades, materiais que possibilitem a 

identificação visual o tátil e resolução de situações problemas. 

A “Linguagem Digital”: é proporcionada pelo contato com câmeras digitais, 

visualização de imagens, utilização de jogos educativos, confecção de 

computadores, televisão e notebook com materiais recicláveis. 

 

11- PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO 

 

O Instituto Social Pax optou pelo tipo de gestão administrativo pedagógico 

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 pela Diretora, Coordenadora Pedagógica, 

Professoras, Monitoras e Nutricionista. 

Como instituição formal, o Instituto Social Pax, adota estratégia 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, a atividade dos educandos e as relações da 

comunidade escolar. Oriente, supervisiona e aprova todo o processo de compras. 

Controla o estoque de materiais juntamente com os coordenadores dos 

departamentos. Orienta, supervisiona e libera a aplicação dos recursos provenientes 

do Termo de Colaboração seguindo os princípios da boa fé e da moralidade. 
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 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 discente, exercido em conjunto com 

professor e coordenador. 

Para promover o aprimoramento moral, cultural, ecológico, compreendendo 

os direitos e deveres da pessoa humana, contribuindo para o desenvolvimento de 

suas potencialidades, são ofertadas idas ao teatro, ao cinema, ao zoológico, 

atividades dentro dos projetos que possibilitem o conhecimento dos direitos e 

deveres das crianças, bem como nas rodas de conversas, são possibilitados 

momentos de reflexão, escolhas e sugestões para que 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 com palestras 

preventivas e informativas, e as reuniões semestrais para conhecimento do Relatório 

Descritivo Individual do Aluno e preenchimento de questionários institucionais 

avaliativos. 

A formação integral do aluno é estimulada através de planejamentos 

pedagógicos que envolvem 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, a fim de utilizar o diálogo 

como um recurso. 
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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, a socialização e avanço 

psicomotor, desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis com 

acompanhamento do Índice de Massa Corporal.  

Através de parcerias, são promovidas ações gratuitas como palestras sobre 

alimentação saudável, saúde bucal, primeiros socorros.  

Com o objetivo de viabilizar a integração escola-família-comunidade, são 

executados projetos (Projeto Descobrindo o Mundo da Fantasia e da Imaginação, e 

o Projeto Criando e Recriando), atendimentos, reuniões, oficinas, aplicação de 

questionários para avaliação institucional e palestras. 

Para os docentes a Instituição disponibiliza momento de estudos e palestras 

para que os profissionais possam aprimorar seus conhecimentos. 

Para implementação da Proposta Pedagógica, 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 questionários com questões objetivas e subjetivas para avaliar a 

instituição, coleta de informações que subsidiará todo o processo de planejamento e 

avaliação. Também foram usadas dinâmicas para conhecer a imagem compartilhada 

pelos profissionais acerca da instituição; e com as crianças foram utilizados 

desenhos e rodas de conversas. 
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OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS:  

 

OBJETIVOS METAS 

 
Implementar um trabalho 

pedagógico que propicie o 
desenvolvimento integral da 

criança nos aspectos: 
psicomotor, psicossocial e 

cultural, a fim de complementar a 
ação familiar e social, sem 
desprender-se das funções 

primordiais: Educar e Cuidar, 
Brincar e interagir. 

 

Garantir o desenvolvimento de projetos, ações 
pedagógicas e vivências que oportunizarão a criança a 
construção da sua identidade e autonomia, ampliação 
do seu conhecimento de mundo, de forma progressiva, 
promovendo aprendizagens significativas e interação 

da criança no meio familiar e social. 
 

 

 
Valorizar o trabalho de 

planejamento desenvolvido 
com o grupo de professores e 

coordenadores de modo a 
garantir o trabalho de 

excelência junto à instituição 

 

Garantir ao professor suporte humano para 
planejamento e orientações para execução de 

atividades através das coordenações semanais e 
grupos de estudos. 

 
Realizar o Diagnóstico 

Institucional. 
 

Através de pesquisa para o PPP da escola, nas 
documentações de secretaria e aplicação de 

questionários estruturados, para melhor compreender a 
instituição e suas demandas. 

 

 
Garantir o atendimento 

adequado e satisfatório aos 
servidores desta Unidade 

Escolar para o bom 
desempenho de suas funções. 

 

Atender todos os servidores em suas necessidades e 
observar critérios legais pertinentes a cada 

seguimento. 

 

Motivar a participação da 
comunidade escolar em todo o 

processo educativo; 

Conscientizar a comunidade sobre a responsabilidade 
de manter seus filhos frequentando a creche, através 

de reuniões (pedagógicas e administrativas) e 
encontros (roda de conversa). 
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12 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

A participação dos sujeitos no processo de avaliação do Projeto Político 

Pedagógico se concretiza através de reuniões, palestras, 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 acompanhamentos e avaliações do 

desempenho através de questionários. 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; e 

divulgados para a comunidade escolar. 

Após todo este processo, torna-se 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. 

A avaliação visa uma prática 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. 

Os processos de ensino e aprendizagem englobam 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 
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profissionais são estimulados a ressignificar 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. 

 

12.1 – CONSELHO DE CLASSE 

 

O conselho de classe faz parte do método avaliativo, pois, reúne os pareceres 

dos profissionais envolvidos no método de aprendizagem. Este parecer baseia-se 

nas relações interpessoais, na metodologia utilizada em sala, nos aspectos 

desenvolvidos e na realidade das crianças.  

Sendo assim, é possível identificar e alterar as estratégias e metodologias 

pedagógicas. Havendo algum ponto controverso, os pais são chamados a escola 

para que possam participar de uma conversa em conjunto com a direção, 

coordenação e equipe de sala. 

Durante o conselho de classe, além da avaliação dos alunos, os professores 

têm a oportunidade de se auto avaliarem, detectando dificuldades de atuação e 

buscando alternativas que visem a solução das necessidades encontradas, além da 

adoção de medidas saneadoras no decorrer do ano letivo.  

No Instituto Social Pax o conselho de classe é realizado semestralmente, e é 

constituído pelos educadores, coordenação pedagógica e direção pedagógica. 
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13 – UNIDADES DIDÁTICAS 

 

 

13.1- UNIDADE “EU E O MEIO EM QUE VIVO”: 

 

Eixos transversais: Educação para Diversidade; Educação para Sustentabilidade; 

Cidadania e Educação em Direitos Humanos e Educação para Cidadania. 

Eixos integradores: cuidar e educar, brincar e interagir. 

Linguagens: oral e escrita, artística, matemática, corporal, digital. 

 

a) Justificativa 

 

O período de adaptação é de extrema importância para a criança, para os 

pais, para os professores e para todo o restante da equipe escolar. Constitui um 

momento de oportunidade para que se estabeleça vínculos afetivos dentro de uma 

convivência que é diferente da família. O clima é de insegurança, então, faz-se 

necessário um ambiente seguro, acolhedor e que promova um vínculo afetivo de 

confiança.  

Estabelecido o vínculo de confiança, é necessário que as crianças comecem 

a se sentir como sujeitos sociais, históricos e afetivos, a qual fazem parte de uma 

organização familiar. Para que a criança desenvolva “consciência social” no sentido 

de cidadania, é necessário estreitar os laços da família com a instituição, 

promovendo um ambiente agradável, seguro e aconchegante a todos. 

Partindo desta premissa, a Festa Junina é uma excelente oportunidade para 

engajar diversas atividades multidisciplinares, e ampliar o universo linguístico, 

resgatando brincadeiras e culinárias típicas. 

O mundo contemporâneo tem por uma das suas principais características o 

rompimento com o passado, surgindo daí a necessidade de se manter as tradições 

vivas. A Festa Junina é uma excelente oportunidade para se trabalhar a cultura do 

nordeste brasileiro, além de ser uma das mais típicas festas. 
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Além da festa junina, que emerge o sentimento cultural, é necessário 

trabalhar a parte sociológica, e para tanto não poderemos deixar de abordar a 

segurança no meio escolar e fora dele. Todos os dias, as crianças utilizam dos mais 

diversos meios de transporte para chegarem até a escola, sendo assim, é imperioso 

que a questão de segurança no trânsito seja abordada, trazendo uma amplitude do 

conceito de mobilidade e segurança para todas as crianças, o que em um futuro 

próximo, poderá contribuir para a construção de motoristas conscientes e de 

agentes influenciadores daqueles que os rodeiam.  

 

b) Objetivo Geral 

 

Mostrar de forma lúdica o envolvimento e a importância do conhecimento nas 

diversas áreas trabalhadas ao longo do projeto, utilizando as seguintes linguagens: 

 

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 histórias ouvidas; 

acesso a diversos jogos que relacionam a fala com a escrita por meio da dança, do 

teatro, da música, da matemática. 
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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 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. 

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 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 em 

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

sobre caminhos marcados no chão; realização de atividades de locomoção, arrastar 

e 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, 
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atarraxar e desatarraxar modelos apropriados, tocar piano e outros instrumentos, 

modelar com massa ou argila, montar quebra cabeça, manipular grãos diversos, 

etc). 

Linguagem digital: Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e ou 

aparelhos celulares para capturar imagens diversas. 

 

c) Objetivos Específicos 

 

 Conhecer a história do seu nome; 

 Identificar membros familiares através dos desenhos; 

 Estabelecer e ampliar as relações sociais, estimulando a afetividade entre 

criança e família; 

 Número de pessoas que moram em sua casa; 

 Expressar os sentimentos por meio de desenhos; 

 Estimular o respeito a diversidade; 

 Participar da organização da rotina diária; 

 Identificar no corpo os membros e sentidos (audição, paladar, tato, olfato 

e visão); 

 Conhecer cores e formas mais utilizados nos sinais de trânsito; 

 Conhecer e identificar locais de risco para brincadeiras; 

 Perceber seus limites e potencialidades corporais; 

 Trabalhar a coordenação motora; 

 Incentivar a estimulação do corpo por meio das brincadeiras. 

 

d) Conteúdo 

 

 Adaptação da criança ao ambiente escolar; 

 Reconhecimento do corpo e suas funções; 

 Alimentação saudável; 

 Psicomotricidade; 
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 Identificação da família; 

 Cultura; 

 Brincadeiras de roda; 

 Jogo da memória de alimentação; 

 Musicalização 

 Reconhecimento do espaço; 

 Dança da cadeira; 

 Jogo de boliche; 

 Caixa surpresa; 

 Pintura de rosto; 

 Desenhos livres; 

 Desenvolver a criatividade; 

 Identificar no corpo os membros dos sentidos (audição, paladar, tato, 

olfato, visão e mão); 

 Confecção de convite para festa; 

 Roda de conversa; 

 Mala de leitura; 

 Histórias ilustradas; 

 Brinquedos; 

 Confecção de brinquedos; 

 Jogos pedagógicos. 

 

e) Desenvolvimento 

 

Estabelecer a relação de confiança entre professores, crianças, famílias e 

funcionários, possibilitando o reconhecimento da instituição como um espaço aberto, 

valorizando as atividades produzidas pelas crianças, priorizando o lúdico, 

amenizando a ansiedade e a dor da separação da criança com os laços familiares. 

Reconhecer seu nome e o dos colegas e adaptar-se à rotina. Conhecer a realidade 

dos alunos e possibilitar que a criança familiarize-se com a imagem do próprio 

corpo, desenvolvendo a independência e a auto confiança, a autoestima, 
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construindo sua identidade por meio das brincadeiras, das interações socioculturais, 

da sua história de vida, salientando a importância da integração família e escola. 

Para tanto, a festa junina será uma ótima ferramenta para unir estudantes e 

comunidade em prol de um objetivo comum. 

Pais e sociedade envolvidos na escola ajudam a melhorar a educação como 

um todo e, por isso, quanto mais eventos que permitam essa integração e essa troca 

de conhecimentos.  

Quanto ao trânsito, é importante a conscientização para que a criança possa 

tomar conhecimento e transmitir o mesmo aos adultos usuários das vias públicas na 

condição de pedestre, condutor e passageiro. 

Desenvolver sobre o que é certo e errado, respeitando a opinião individual e 

coletiva, compreendendo as regras e combinados. 

Mostrar de forma lúdica o envolvimento e a importância do conhecimento nas 

diversas áreas trabalhadas ao longo do projeto. 

 

f) Recursos Didáticos 

 

TV, Pen-Drive, Rádio, Brinquedos diversos, muleta, 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, objetos de estimação e apego. 

 

g) Duração 

 

Será desenvolvido de fevereiro à março. 
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h) Avaliação 

 

As atividades serão avaliadas conforme o desenvolvimento dos alunos nas 

indagações e em relação à participação nas atividades realizadas. 

 

i) Culminância 

 

Apresentação na festa cultural, Exposição dos trabalhos para as famílias e a 

comunidade no final do ano letivo. 

 

 

13.2 - Unidade “Sustentabilidade na infância” 

Eixos transversais: educação para a diversidade; educação para a sustentabilidade; 

educação para e em Direitos Humanos. 

Eixos integradores: cuidar e educar, brincar e interagir. 

Linguagens: oral e escrita, cuidado consigo e com o outro, artística, matemática, 

corporal, digital, natureza e sociedade. 

 

a) Justificativa 

 

A crise hídrica enfrentada em nosso país traz a necessidade de 

reinventarmos nossos hábitos diários. Nesta ótica, as crianças, desce cedo, deverão 

ser instruídas quanto a importância da água e a necessidade de economizá-la, 

norteando a mentalização do uso consciente, dos seus ciclos, da sua importância 

para a vida das pessoas e da natureza. 

Na atual situação hídrica do país, se faz mister que haja a compreensão para 

a necessidade de se economizar água, pois ela é essencial para a nossa 

sobrevivência. 
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Não jogar lixo na rua e não poluir as nascentes é um ótimo começo para o 

início da conscientização sobre um mundo melhor. 

No mesmo sentido, mostrar e incentivar os cuidados com a terra e identificar 

as riquezas que ela nos proporciona podem transformar pequenos espaços da 

escola em ambientes de muito encanto e aprendizado (ex.: o contato com a terra, o 

preparo dos canteiros, a descoberta de inúmeras formas de vida ali existente, regar, 

transplantar, tirar matinhos, espantar as formigas com o uso da borra de café, e 

etc.). 

Preservar a natureza, cuidar da terra e identificar a riqueza que ela produz 

para a nossa alimentação são passos importantes para a sensibilização e 

conscientização que a vida depende do ambiente em que vivemos, propagando o 

conhecimento, uma vez que a criança torna-se um agente influenciador dos pais e 

familiares. 

Abordar e discutir assuntos relacionados a alimentação saudável, enfatizando 

a importância deste hábito para uma saúde física futura. 

A arte possibilita o desenvolvimento no processo de aprendizagem em Artes 

Visuais, a criança exterioriza seu mundo interno, sua personalidade e seu modo de 

ver e de sentir as coisas. Ela traça um percurso de criação e construção individual 

que envolve escolhas experiências pessoais, aprendizagens, relação com materiais 

e sentimentos. A criação é exclusividade das crianças, mas cabe ao professor 

alimentar esse percurso de forma intencional, oferecendo propostas e experiências 

variadas.  

  

b) Objetivo Geral 

 

Reconhecer a importância da água para a vida de todos, visando sensibilizar 

para necessidade de economia dos recursos hídricos, despertar o interesse para o 

cultivo e conhecimento dos processos de germinação, e, conscientizar quanto a 

importância de se estar saboreando um alimento saudável e nutritivo, tanto a longo 

quanto, a curto prazo, de acordo com as seguintes linguagens: 
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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 música, da matemática. 

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, 
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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 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 algum 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 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 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. 

Linguagem matemática: Realização de contagem oral em situações 

diversas; identificação de figuras geométricas; exploração do espaço através de 
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experiências de deslocamento de si e dos objetos; Percepção, identificação e 

nomeação das cores nos ambientes, na natureza, nos materiais e nos objetos.  

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 em 

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

sobre caminhos marcados no chão; realização de atividades de locomoção, arrastar 

e 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 digital: Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e 

ou aparelhos celulares para capturar imagens diversas. 

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 
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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.  

 

c) Objetivos Específicos 

 

 Orientar e explanar maneiras de economizar água; 

 Reconhecer onde está presente grandes proporções de água no meio 

ambiente (mares, rios, lagos); 

  Confecção de mural sobre a água; 

 Valorização da água como fonte de vida; 

 Incentivar bons hábitos alimentares; 

 Identificar as preferências alimentares dos alunos; 

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

conhecimento de germinação; 

 Conscientizar da importância de se estar saboreando um alimento 

saudável e nutritivo; 

 Reconhecer os alimentos que fazem bem a saúde; 

 Identificar cores, texturas e os diferentes sabores dos alimentos; 

 Permitir e induzir a colaboração das crianças, enriquecendo seus 

conhecimentos; 

 Levar a criança a valorizar o meio ambiente e identificar-se como parte 

integrante e agente de promoção do desenvolvimento sustentável; 

 Trabalhar a psicomotricidade; 

 Importância dos hábitos de higiene após atividades que envolvam tintas, 

terras e areias. 
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d) Conteúdo 

 

 Importância da água para a vida; 

 Os estados da água (sólido, líquido e gasosos) 

 Valorização da água como fonte de vida; 

 Música relacionada a água; 

 De onde vem a água; 

 Como usar a água no dia a dia; 

 Produção e cuidado da horta escolar; 

 Conscientização à cerca da alimentação saudável; 

 Identificação de frutas; 

 Legumes e verduras. 

 

e) Desenvolvimento 

 

Mostrar de forma lúdica a importância do conhecimento, a preservação do 

meio ambiente e a necessidade de se atentar para a economia e importância dos 

recursos hídricos. 

 

f) Duração 

 

Será desenvolvido do dia 1º de abril à 15 maio. 

 

g) Recursos Didáticos 

 

TV, Pen-Drive, Rádio, Brinquedos diversos, barbante, cartolina, tintas 

coloridas, giz de cera, papel chambril, papel cançom, gliter, papel contact, papel de 

seda, papel panamá, papel sulfite, papel pardo, papel crepom, papel laminado, papel 

sulfit, cartolina, folha de isopor, folha A4, bolinhas de isopor, fita dupla face pistola 

para cola quente, EVA, pincel, rolo para pintura, purpurina, cola colorida, cola com 
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gliter, lápis de cor, tesoura, cola branca, revista, TNT, cola bastão, cola quente, livros 

infantis, papelão, frutas, verduras e legumes. 

 

h) Culminância 

 

Dramatização aos pais para representar a importância da economia no uso da 

água e do consumo de alimentos saudáveis. 

 

i) Avaliação 

 

A avaliação será continua durante todo o processo no decorrer das atividades 

de construção de cada criança. 

 

 

13.3 – Unidade “Descobrindo o Mundo da Fantasia e da Imaginação” 

Eixos transversais: educação para diversidade; educação para sustentabilidade; 

educação para os direitos humanos; educação para cidadania. 

Eixos integradores: cuidar, educar, brincar e interagir. 

Linguagens: oral e escrita, artística, matemática, corporal, digital. 

 

a) Justificativa 

 

Na atualidade percebemos que as crianças não têm mais o mesmo interesse 

pela literatura infantil envaidecidas pela era tecnológica. O desinteresse pela leitura 

pode acarretar problemas futuros, entre os quais a dificuldade em produzir e 

interpretar textos e as dificuldades de compreensão crítica sobre a sociedade na 

qual vivemos. 

Desenvolver o hábito da leitura é um processo constante, e é a partir da 

literatura infantil que desenvolve-se a imaginação. Se estimulada desde cedo, o 
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desenvolvimento da criatividade, da sensibilidade e da escrita serão facilmente 

percebidos. 

Ouvir histórias também contribui para o crescimento emocional, cognitivo e 

para a identificação pessoal da criança, que ampliará sua percepção na resolução 

de problemas, despertando a criatividade e autonomia, que são elementos 

necessários à formação da criança.  

O “faz de conta” é uma das formas encontradas pela criança para verbalizar o 

que foi vivenciado. Neste momento é possível aprender a dominar regras, trabalhar 

as emoções e medos, experimentando diversos papéis. 

Desenvolver a autonomia e o senso de responsabilidade é um grande foco da 

educação infantil. Sair do conceito centralizado do “eu” para conhecer a alegria de 

ser responsável pelo outro também se faz importante. Trabalhar a afetividade e 

envolver a família nesta parceria por meio de atividades diferenciadas torna-se 

fundamental, estimulando a criação da responsabilidade de todos pensando em si, 

no outro e no mundo. 

 

b) Objetivo Geral 

 

Trabalhar hábitos de leitura, cortesia, respeito, regras de convívio, ampliação 

do vocabulário e construção de identidade. Serão abordadas as seguintes 

linguagens: 

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 
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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 histórias ouvidas; 

acesso a diversos jogos que relacionam a fala com a escrita por meio da dança, do 

teatro, da música, da matemática. 

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 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 membros 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 
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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 algum 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 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 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. 

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 em 

diferentes espaços, passando sobre obstáculos, por baixo de mesas e cadeiras, 
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sobre caminhos marcados no chão; realização de atividades de locomoção, arrastar 

e 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 digital: Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e 

ou aparelhos celulares para capturar imagens diversas. 

 

c) Objetivos Específicos 

 

 Estimular o hábito da leitura; 

 Interação família/criança e criança/família; 

 Estimular criatividade; 

 Desenvolver o senso crítico; 

 Ampliar a linguagem oral; 

 Estimular a percepção visual; 

 Expressar-se por meio de pinturas, desenhos e colagens; 

 Trabalhar com a música e a dança sempre relacionadas com a 

histórias contadas; 

 Ensinar conceitos de valores como amor, amizade, bem comum, 

cidadania, civilização, consciência, cultura, dignidade, educação, 

esperança, ética, felicidade, humanização, idealismo, igualdade, 

justiça, liberdade, solidariedade e respeito; 

 Construção de responsabilidade; 

 Trabalhar afetividade, respeito e cuidados; 

 Tornar a família aparte integrante da atividade; 

 Apresentar o mascote durante a roda de conversa; 

 Despertar a responsabilidade e cuidado; 
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 Resgatar valores como: amor, amizade, educação e ética; 

 Fortalecer a auto estima; 

 Controle de impulsos, administrando as emoções; 

 Estimular o pensamento, despertando o diálogo da família. 

 

d) Conteúdo 

 

 Contação de história; 

 Desenho no livro; 

 Compreender e respeitar o trabalho coletivo; 

 Perceber a importância da leitura; 

 Incentivar a leitura; 

 Desenvolver a expressão oral, corporal, coordenação motora fina e 

grossa; 

 Percepção auditiva e visual por meio das músicas e danças. 

 

e) Desenvolvimento 

 

Descobrir e vivenciar o mundo da fantasia e da imaginação, valorizar as 

histórias trazidas por cada criança, incentivando a turma a prestar a atenção aos 

relatos feitos pelos pais dos colegas. Exploração da importância do convívio em 

sociedade através do bichinho de pelúcia. 

 

f) Recursos didáticos 

 

Livros infantis, brinquedos diversos, barbante, cartolina, tintas coloridas, giz 

de cera, papel chambril, papel cançom, gliter, papel contact, papel de seda, papel 

panamá, papel sulfite, papel pardo, papel crepom, papel laminado, papel sulfit, 

cartolina, folha de isopor, folha A4, cola colorida, cola com gliter, lápis de cor, 

tesoura, cola branca, cola bastão, cola quente, livros infantis, papelão. 
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g) Duração 

 

Será desenvolvido de 16 de maio à 30 de junho. 

 

h) Avaliação 

 

As atividades serão avaliadas conforme o desenvolvimento dos alunos nas 

indagações e em relação à participação nas atividades realizadas. 

 

i) Culminância 

 

Exposição dos trabalhos realizados durante todo o desenvolver do projeto. 

 

 

13.4 - Projeto “Criando e Recriando” 

 

a) Justificativa 
 

A proposta deste trabalho é difundir a releitura de obras de arte de Romero 

Britto e a criação de obras que possam servir para o brincar na Educação Infantil, 

especificamente à criança de dois e 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. O criando e 

recriando na Educação Infantil tem um papel fundamental desenvolvendo valores, 

sentimentos, emoções, imaginação, criatividade e ludicidade. 
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b) Objetivo Geral 

 

Estabelecer o contato com as obras do artista através de obras reproduzidas 

e conhecer suas técnicas de pinturas, fixar as cores, formas geométricas, texturas, 

consistências, paisagens, o uso no brincar e finalizar com as telas coletivas e 

releituras individuais.     

 

c) Objetivos Específicos  

 Apresentar (de forma simbólica) o artista Romero Britto, sua história, 

arte e vida. 

 Reconhecer as cores básicas em situações de uso 

 Experimentar e explorar diferentes objetos e materiais existentes em 

sala para ampliar sua criatividade e fantasia na construção de 

trabalhos artísticos. 

 Aprofundar conhecimento sobre cores linhas e formas. 

 Observar as cores utilizadas nas obras e as existentes em sala e no 

espaço da creche. 

 Desenvolver as habilidades de cada um na arte de pintar de acordo 

com as obras do artista. 

 Fazer leitura de imagem. 

 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. 

 Desenhar, fazendo representações de histórias, cenas ouvidas ou 

vivenciadas; 

 Pesquisar e apreciar obras de artes; 

 Fazer dobraduras simples; 
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 Desenhar figura humana  

 Modelar livremente, massinha.  

 Pintura livre com giz de cera; 

 Pátio com brincadeiras livres e dirigidas. 

 

d) Desenvolvimento 

 

Trazer para as turmas corações com rostinhos para que possam diferenciar 

as emoções, em seguida apresentar o quadro corações do Romero Britto, entregar 

para os alunos corações em branco para que possam expressar suas emoções, logo 

será colocado um plástico com o coração desenhado para que as crianças possam 

preencher com massinha um lado do coração ficará exposto e outro será colocado 

um plástico para que continue a textura inicial e a turma possa perceber a 

consistência diferente iremos aproveitar a arte para tratar das emoções com o 

coração "molinho" e o coração "duro". 

Na próxima obra vamos tratar de paisagens, ambientes fechados e abertos, 

começando com a música "Era uma casa bem fechada", apresentar ao grupo o 

quadro “Paisagens”, que será produzido através de uma maquete, ao longo da 

semana as crianças irão desenvolver as partes da maquete: casa, árvore, flores, 

grama e o fundo da tela. 

Dar continuidade ao projeto com vídeo de animação relatando a biografia do 

artista de forma bem infantil, assim conhecendo o artista, cada turma vai escolher 

sua obra para fazer uma releitura coletiva. Fecharemos o projeto com a releitura da 

obra escolhida onde cada criança fará a pintura de uma tela, sendo produzida em 

etapas, também trabalharemos a interação com os colegas e adultos no ambiente 

escolar, abordando o respeito e valorização de si próprio e com os colegas. 

e) Recursos Didáticos 

 

TV, pen-drive, rádio TV, Som, revistas, cola, espelho, livro “Como é bonito o 

pé do Ígor”, folha a4, EVA, papel crepom, areia, fotos, brinquedos diversos, espaços 
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físicos, giz de cera, cola colorida, caixinha da descoberta, tinta guache,  brinquedos 

diversos, muletas, materiais pedagógicos variados como: (barbante, cartolina, papel 

cartão, tintas coloridas, giz de cera, palito de picolé, palito de churrasco, massinha 

de modelar, entre outros). 

 

f) Duração: 

 

Será desenvolvido de 01 de outubro à 21 de dezembro. 

 

g) Avaliação 

 

Avaliar o desempenho da Criança através das atividades realizadas, e o seu 

envolvimento com a proposta. 

 

 

13.5 - Projeto “Plenarinha – Universo do Brincar” 

 

a) Justificativa 
 

O intuito deste projeto é demonstrar aos alunos de como as crianças 

antigamente brincavam, de como era no tempo dos seus pais e avós, quando a 

tecnologia ainda não existia como existe nos dias de hoje, escolhemos o tema 

“Universo do brincar”, este que trará inúmeras formas de brincadeiras saudáveis e 

que desenvolve na criança a sua criatividade. Ao pensarmos na importância do 

brincar para o desenvolvimento global, encontramos na literatura que o jogo, seja de 

que tipo for, é o meio natural da criança se auto expressar, já que permite libertar os 

sentimentos e descontentamentos, por meio da utilização do brinquedo. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 

1998) aponta que desde muito pequenas, pela interação com o meio social no qual 

vivem, as crianças aprendem sobre o mundo, fazendo perguntas e procurando 

respostas às suas indagações e questões. Como integrantes de grupos 

socioculturais singulares, vivenciam experiências e interagem num contexto de 

conceitos, valores, ideias e representações sobre os mais diversos temas a que têm 
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acesso na vida cotidiana, construindo um conjunto de conhecimentos sobre o mundo 

que as cerca. 

“A opção pelo brincar desde o início da educação infantil é o que 
garante a cidadania da criança e ações pedagógicas de maior 
qualidade”      
                                                            (SEEDF, 2013, p. 41e 42) 

 
O projeto visa desenvolver com os alunos brinquedos e brincadeiras, cantigas 

e jogos antigos, a fim de conservar a memória e o prazer proporcionado por brincar, 

possibilitando ás crianças conhecimento de que brincar não é apenas manusear 

objetos e jogos eletrônicos, e sim participar da construção do brinquedo, interagindo 

com os colegas nas brincadeiras e desenvolvendo valores importantes na formação 

do ser humano. 

 

b) Objetivos Gerais  
 

Resgatar valores, socializando as crianças com brincadeiras que eram 

realizadas no passado, ampliando seu círculo de brincadeiras, tornar as crianças 

mais solidárias e participativas, incentivando o trabalho de equipe. 

 
 

c) Objetivos Específicos 
 

 Promover a socialização e interação afetiva entre criança e família;  

 Conhecimento e experimentações das brincadeiras de tempos passados, 

ou seja, tempo dos pais e avós. 

 Pesquisa sobre brincadeiras e brinquedos que os pais e avós brincavam 

antigamente; 

 Incentivar a vivência de valores como: cooperação, respeito, justiça, 

solidariedade e autoestima; 

 Explorar movimentos com o corpo, promovendo o desenvolvimento da 

motricidade ampla, equilíbrio e lateralidade; 

 Aprimorar a motricidade fina através de trabalhos manuais e manuseio de 

materiais; 

 Reaproveitar materiais usados (meia usada, lata vazia, garrafa pet, 

retalhos, palitos); 
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 Conhecimentos de como as crianças brincam em diferentes realidades; 

 Oficinas para os pais participarem de confecção de brinquedos (pipas, 

carrinhos, casinhas, petecas e outros); 

 Construção de regras e regulamentos para jogos; reconhecer o lúdico 

como forma de participação e produção da infância; 

 Criar oportunidade para os estudantes conhecerem o ambiente que vivem 

e se sentirem parte integrante desse, com brincadeiras na terra, 

construção de pequenas fazendas com palitos de picolé. 

 

d) Desenvolvimento 

  

Em roda de conversa informal pediremos aos alunos pra que possam dizer que 

tipo de brincadeiras seus pais ensinaram em casa, dessa forma será possível saber 

o que eles já têm de conhecimento do tema, abordando o tema de maneira simples 

e lúdica para que as crianças possam interagir. Serão feitas brincadeiras dirigidas 

onde será resgatado o valor do brincar e da infância, brincadeiras como: Pé de lata; 

Brincadeiras de corda, cantigas: “Corre cutia; Mestre mandou; Corre cutia”, 

Amarelinha, Corda Equilíbrio, Bambolê, Pular corda, Toca do coelho; Passa o anel; 

Peteca; Pipas entre outras.  

As brincadeiras ajudam a criança a desenvolver pequenas habilidades motoras 

e sensoriais. Por exemplo, ao controlar a corda para pular ou o bambolê para girar, 

ela está treinando seu equilíbrio motor, e ao mesmo tempo, ela estará estimulando 

seu sentido de tato ao explorar com os dedos, sentindo as peças que serão usadas 

para a montagem dos brinquedos e ou a sensação do brincar com um brinquedo 

confeccionado por ela mesma, utilizando a sua imaginação. 

Em etapas todas as atividades serão feitas no decorrer do ano letivo, 

acrescentadas dentro do planejamento semanal, pois, o universo do brincar é algo 

que as crianças têm que praticar todos os dias. Além da coordenação, podemos 

trabalhar várias linguagens, onde a criança irá observar e descrever objetos a partir 

de suas semelhanças e diferenças físicas (cor, forma, tamanho, peso, espessura…) 

e é a partir da manipulação de objetos que ela começa a estabelecer relações de 
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comparação, correspondência, classificação e seriação. Assim, oferecendo estímulo 

às descobertas das crianças.  

Também será utilizado o espaço externo da sala de aula, onde as crianças 

poderão usar sua criatividade para brincar, na área verde da creche as crianças irão 

montar uma fazendinha utilizando materiais diversos, e assim poder desfrutar de 

uma brincadeira ao ar livre, entre outras. Para finalizar o projeto será feito uma 

oficina de brinquedos utilizando materiais recicláveis, com a participação dos pais 

onde eles ensinarão e confeccionarão brinquedos de sua infância para seus filhos, 

todos os processos serão registrados através de fotografias e filmagens, para que 

possam ser expostos em um determinado momento. 

 

e) Recursos Didáticos 

 

 Máquina Fotográfica;  

 Rádio; 

 Corda; 

 Anel; 

 Cadeiras; 

 Jornais, Revistas 

 Cola; caixa de papelão; 

 Vídeos, DVD, desenhos antigos, teatros;  

 Materiais para a confecção dos brinquedos palha/ barbante/ pedra/ 

tesoura/ latinha/ cordinhas/ prego/ garrafa pet/ tampinha/ meia/ 

retalhos/ jornais/ revistas/ agulha/ linha/paleta/palitos de picolé/ giz. 

 

f) Duração: 

 

Será desenvolvido de 01 julho à 30 de setembro. 
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