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I) Apresentação  
 

 Na intencionalidade de construção coletiva que se dará a formação da identidade 

do Jardim de Infância 06, onde todos os autores terão a oportunidade de expor suas 

opiniões, tendo direito a uma escuta sensível de seus desejos, nos quais será possível 

identificar qual sua missão, objetivos, intenções e traçar um caminho a ser percorrido, 

legitimando assim o processo de democratização da sociedade. 

 Veiga defende que o Projeto Político Pedagógico deve ser este instrumento, em 

que serão definidas as intencionalidades e os objetivos que a escola pretende alcançar 

com a cidadania:  

"O projeto político-pedagógico, ao mesmo tempo em que exige dos educadores, 
funcionários, alunos e pais a definição clara do tipo de escola que intentam, 
requer a definição de fins. Assim, todos deverão definir o tipo de sociedade e o 
tipo de cidadão que pretendem formar. As ações especificas para a obtenção 
desses fins são meios. Essa distinção clara entre fins e meios é essencial para 
a construção do projeto político pedagógico." (VEIGA, 2002). 
 

 Portanto, pretende-se, por meio deste documento, apresentar um simples 

diagnóstico da realidade escolar, do seu histórico, função social, princípios pedagógicos 

e algumas propostas pensadas pela equipe de gestão pedagógica e administrativa, a 

partir da realidade escolar numa perspectiva de ações futuras que visem atender às 

necessidades dessa comunidade local. Sobre esta ótica de pensamento, Veiga ainda 

afirma:  

"A principal possibilidade de construção do projeto político-pedagógico passa 
pela relativa autonomia da escola, de sua capacidade de delinear sua própria 
identidade. Isto significa resgatar a escola como espaço público, lugar de debate, 
do diálogo, fundado na reflexão coletiva." (VEIGA, 2002). 
 

 Pretendeu-se aqui, a elaboração de um Projeto Político Pedagógico que seja 

emancipatório, transformador e que estimule o protagonismo infantil, pautado nos 

documentos vigentes da Legislação da Educação Infantil e por meio de discussões 

coletivas, com o compromisso de oferecer um ensino de qualidade aos nossos 

educandos. 

Durante a primeira semana pedagógica do Jardim de Infância 06 do Gama, a 

Equipe Gestora acatou as sugestões da SUBEB, realizando discussões coletivas acerca 

de temas pertinentes ao fazer pedagógico, como conceitos, concepções, objetivos e 

instrumentos da Avaliação, RDIA e Projeto Político Pedagógico. Foi considerado por 

todos como um momento enriquecedor e necessário à formação pedagógica. 
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II) Histórico 

 

 A publicação da criação do Jardim de Infância 06 do Gama ocorreu no dia 14 de 

março de 2016 por meio da Portaria Nº 62, de 11 de março de 2016, no Diário Oficial do 

Distrito Federal, assinada pelo Secretário de Educação, o Exmo. Sr. Júlio Gregório Filho, 

na atual gestão do Exmo. Sr. Governador Rodrigo Rollemberg. 

 Apesar deste recente ato de criação, a escola teve sua construção e início de 

atividades em 1964. Foi inaugurada, oficialmente, em setembro desse mesmo ano, 

conhecida como Escola Classe Nº 05 do Gama, ocorrendo sua criação pelo Decreto nº 

481- GDF, de 14/01/66. (Leg. do DF- vol. IV) para oficialmente existir na rede de ensino 

da então Fundação Educacional do Distrito Federal. A professora Etelvina Coelho de 

Andrade foi a primeira diretora designada para dirigi-la.  

 Após um tempo de inauguração, ocorreu a alteração de denominação, por meio 

da Res. nº 95-CD, de 21/10/76 (DODF nº 30, de 11/02/77- Suplemento e A.N da FEDF, 

vol. II), que denominou a alteração de Escola Classe nº 05 para Escola Classe 05 do 

Gama e teve seu reconhecimento por meio da Port. Nº 17-SEC, de 7/7/80 (DODF nº 129, 

de 10/07/80 A.N. da FEDF- vol.I). A referida escola foi extinta pela Resolução nº 4958 de 

23/12/94- DODF nº 252- 31/12/94. 

 Posteriormente, o prédio sediou a Coordenação Regional de Ensino até o ano de 

2014 e, temporariamente, Escola Classe 22 do Gama enquanto esta era reformada. 

  Para a instalação/criação da Unidade Escolar, foi necessário que a Coordenação 

Regional de Ensino do Gama contasse com o subsídio de verba de Emenda Parlamentar 

para custear a reforma do prédio, o qual encontrava-se sucateado, devido à ação de 

vândalos, como também para implementar o devido funcionamento pedagógico-

administrativo. 

 O Jardim de Infância 06 do Gama iniciou suas atividades pedagógicas em 22 de 

agosto de 2016, sob a Gestão da atual Diretora Silmara Pinto Gonçalo Azevedo, da Vice-

diretora Regina Jodely Rodrigues Campos Aguiar e da Chefe de Secretaria Ana Luciene 

Costa, e teve, a partir desta data, seu funcionamento como Unidade Escolar, com 10 

(dez) turmas, sendo 04 (quatro) advindas do CAIC Castelo Branco e as demais criadas 

para o início do funcionamento e atendimento à comunidade do Setor. A inauguração 

oficial foi realizada no dia 26/08/21016, com a presença do Secretário de Educação Júlio 
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Gregório, de Subsecretários, representantes da CRE e Unidades Escolares do Gama. A 

Instituição de Ensino funcionou durante o segundo semestre de 2016 sem o quadro 

completo de servidores, docentes e serviços de apoio. 

 Agora, em 2018, o ano letivo do Jardim de Infância 06 do Gama iniciou-se com o 

quadro da Carreira de Magistério completo e contando com os profissionais dos Serviços 

de Apoio: Orientadora Educacional, Pedagoga e Psicóloga da Equipe Especializada de 

Apoio à Aprendizagem. A escola segue com carências de servidores da área de Portaria. 

 Em 2017 a Unidade de Ensino contou com a criação e o registro de sua Unidade 

Executora e de seu Conselho Escolar para fazer jus ao recebimento das verbas 

direcionadas diretamente a estes órgãos para as benfeitorias e projetos almejados como 

prioridades. 

 A Unidade Escolar situada na Entre Quadra 17/27, Área Especial, Setor Oeste do 

Gama, atende principalmente a comunidade da vizinhança onde está localizada, tendo 

como público-alvo crianças na faixa etária de 3 a 5 anos, que fazem parte da Educação 

Infantil. 

 Em 2018, há 288 alunos, distribuídos nas turmas de Maternal II, 1º e 2º Períodos, 

num total de 16 turmas, sendo 08 no turno matutino e 08 no turno vespertino. A estrutura 

física da escola conta com 09 (nove) salas de aula. 

  No que diz respeito à sua estrutura física, a escola conta com: 

ESPAÇO QUANTIDADE 

Direção 1 

Supervisão 1 

Secretaria  1 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem(EEAA) 1 

Serviço de Orientação Educacional (SOE) 1 

Sala de Recursos 1 

Brinquedoteca/ Psicomotricidade 1 

Sala dos auxiliares/ vigias 1 

Salas de Aula 9 

Sala dos professores 1 

Banheiros para alunos 2 

Banheiro adaptado para PNE e para funcionários 1 
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Cozinha 1 

Depósito de gêneros alimentícios 1 

Depósito de materiais pedagógicos/ limpeza 1 

Parquinho 1 

Estacionamento 1 

 

III) Diagnóstico da Realidade Escolar 

 Durante o primeiro bimestre, estão sendo aplicados questionários aos Pais e 

Responsáveis para colher informações sobre a comunidade escolar e sobre o 

desenvolvimento e saúde dos alunos. Até a presente data, com a compilação dos dados, 

verificamos aspectos de famílias de média e baixa renda econômica, com pais e 

responsáveis, em sua maioria, trabalhando em profissões variadas: servidores públicos, 

comerciantes, autônomos, prestadores de serviços em geral, micro empresários, 

artesãos e algumas mães "do lar". O grau de instrução da maioria dos pais e 

responsáveis é o Ensino Médio Completo, seguido de Ensino Fundamental Completo e 

Ensino Superior Completo ou Cursando. A grande maioria dos alunos convive com avós, 

tios e tias. Poucos alunos realizam algum tipo de tratamento de saúde e, a grande 

maioria, não possui Plano de Saúde, informando que acompanham a saúde pelos Postos 

de Saúde, principalmente o de Número 06, pela proximidade local. Um número 

considerável de famílias segue alguma religião, sendo as mais citadas: Católica, 

Evangélica, Cristã e Protestante. Os pais, quase que em sua maioria, autorizaram a 

publicidade de imagem de seus filhos nas redes sociais que a escola vier a possuir.    

Jardim de Infância 06 do Gama iniciou o ano letivo de 2018 com o seguinte quadro 

de turmas: 

ANO 2018 - TURMAS 

MATUTINO VESPERTINO 

Período Turma Quantitativo 

Alunos 

Período Turma Quantitativo 

Alunos 

Maternal II A 15 1º Período E 23 

1º Período A 17 1º Período F 20 

1º Período B 13 1º Período G 21 
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1º Período  C 17 1º Período  H 12 

1º Período  D 10 2º Período  D 23 

2º Período A 18 2º Período E 20 

2º Período B 19 2º Período F 20 

2º Período C 17 2º Período G 23 

 

 08 turmas no turno matutino. 

 08 turmas no turno vespertino. 

 16 turmas no total. 

   

IV) Função Social da Unidade Escolar 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), Sessão II, traz 

em seu artigo 29:  

"A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até os cinco anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade." (BRASIL, 1996) 

 Constata-se, portanto, que a referida etapa da Educação Básica é um direito das 

crianças e é sobretudo uma fase essencial para o desenvolvimento global em seus mais 

diversos aspectos, todavia, é importante destacar que a Lei aborda a questão de um 

complemento das ações familiares e sociais.  Barbosa, citado no Currículo em 

Movimento da Educação Infantil, destaca a relação do que é aprendido no núcleo familiar 

com a convivência das crianças no âmbito escolar:  

"Desde muito pequenas, as crianças fazem atividades na vida cotidiana, 
ensinadas por suas famílias: saberes, conhecimentos, hábitos e valores. Esse 
conjunto de atividades contribui para um modo de ser, de fazer e de estar de seu 
grupo social. O ingresso nas práticas da vida social é uma tarefa das famílias e 
das escolas." (BARBOSA, 2009) 

 Nesta perspectiva de ampliação de conhecimento, de promoção de oportunidades 

para este desenvolvimento integral é que o Jardim de Infância 06 do Gama objetiva 

enxergar o seu papel primordial na vida das crianças, sobretudo estando aberto para 

ouvir seus anseios através de uma escuta sensível, propiciando um ambiente educativo 

de confiança, mediação de aprendizagem e de troca de saberes. 
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 Ademais, outro fator relevante é que a escola ofereça um ambiente onde as 

crianças desenvolvam sua autonomia e que promova interação e uma boa convivência 

entre os pares. Medel, afirma que:  

"É muito importante que o ambiente e sua organização tenham significado para 
as crianças e tenham relação com suas necessidades e interesses. Por esta 
razão, é fundamental torná-los participantes das decisões que serão tomadas a 
respeito, e explicar o sentido de cada uma delas." (MEDEL, 2014, p.13). 

 Outro aspecto de fundamental importância é a reflexão da função da escola na 

vida social das crianças fora dos muros que a cercam, ou seja, este deverá ser um 

espaço de luta pelos direitos e de expressão sobre qual tipo de sociedade as crianças 

querem. Para respaldar e estimular este espaço democrático, a escola deverá 

fundamentar suas ações de acordo a legislação vigente tanto de âmbito distrital quanto 

nacional. 

 Percebe-se a importância da escola na formação da identidade, no 

desenvolvimento da criticidade para atuação de cidadãos que interajam e transformem 

a realidade a qual estão inseridos numa ótica de pluralidade cultural, tolerância, ética, 

respeito às diferenças e aos Direitos Humanos. 

 

V) Princípios  

 

Um dos conceitos de criança apresentado pelo Currículo em Movimento da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal defende a concepção dela como cidadã, 

detentora de cultura, ativa e sobretudo alguém que deve ser respeitado e visto em seu 

tempo de infância:  

"É um sujeito ativo, que pertence a uma classe social, a um gênero, a uma etnia, 
a uma origem geográfica. São sujeitos sociais e históricos, marcados, portanto, 
pelas condições das sociedades em que estão inseridas. Significa dizer que são 
cidadãs, pessoas detentoras de direitos, produtoras de cultura, mas também 
influenciadas pela cultura adulta. Conceber a criança por essa lente favorece 
enxergá-la a partir de seu ponto de vista, de modo a entender que a infância não 
se resume a um determinado estágio de desenvolvimento, mas reverte-se em 
uma categoria social própria, impondo na recusa de olhares uniformes e 
homogêneos, desafiando o respeito pelas mais diversas infâncias." (SEEDF, 
2013, p. 24). 

É nesta ótica de respeito às individualidades, às múltiplas culturas, do respeito às 

diferenças, da inclusão social, da ludicidade e da percepção desta criança que não pode 

ser considerada somente como “uma futura cidadã” e sim como cidadã ativa detentora 

de seus direitos que serão elaborados coletivamente os princípios que orientarão a 

prática pedagógica do Jardim de Infância 06 do Gama. 
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É imprescindível também pensar em alguns princípios fundamentais, presentes na 

LDB 9.394/96, que devem nortear a escola democrática, pública e gratuita como a 

igualdade de condições para acesso e permanência na escola, a qualidade de ensino, a 

gestão democrática, a autonomia, a valorização dos profissionais da educação e a 

liberdade para aprender. 

Ademais, o Jardim de Infância 06 do Gama baseará seus princípios nas funções 

da Educação Infantil: brincar, cuidar, educar e interagir e fundamentar suas práticas 

na concepção sócio-interacionista. É importante considerar também na construção do 

projeto, os princípios abordados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Infantil em seus: éticos, políticos e estéticos, apresentados no Currículo em Movimento 

da Educação Infantil: 

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. O trabalho educativo organiza-se e estrutura-se 

de modo a assegurar às crianças a manifestação de seus interesses, desejos e 

curiosidades, a valorização de suas produções, o apoio à conquista da autonomia na 

escolha de brincadeiras e de atividades, de modo a viabilizar: 

• ampliação das possibilidades de aprendizado e de compreensão de mundo e de 

si próprio; 

• construção de atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a autoestima e 

os vínculos afetivos; 

• combate aos preconceitos, discriminações negativas e bullying; 

• conquista da independência, inclusive nos cuidados pessoais diários; 

• aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais; 

• aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida humana, a liberdade e 

a integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as pessoas, a igualdade entre 

homens e mulheres, assim como a solidariedade a grupos vulneráveis política e 

economicamente; 

• respeito à diversidade religiosa e cultural e combate a toda forma de racismo, 

machismo, sexismo e homofobia; 

• respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a preservação dos 

recursos naturais; 
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• cuidado com os bens materiais e patrimônio histórico-cultural. 

Princípios políticos – referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício 

da criticidade e do respeito à democracia. A criança, produtora e consumidora de cultura, 

é participante da vida social, modifica e é modificada pelas interações que estabelece 

com o outro, com a cultura e com o ambiente, por meio das múltiplas linguagens. 

Dessa forma, a instituição deve proporcionar-lhe: 

• formação participativa e crítica;  

• contextos que lhe permitam expressar sentimentos, ideias, questionamentos; 

• situações em que aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a opinião dos 

outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um conflito; 

• experiências bem sucedidas de aprendizagens e oportunidades para o alcance 

de aquisições afetivas e cognitivas; 

• ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se expressar, comunicar 

e criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e trabalhar em grupo, de 

ter iniciativa e buscar soluções para os problemas e conflitos que se apresentam às mais 

diferentes idades. 

Princípios estéticos – referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, 

da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais. O envolvimento da 

criança com as manifestações artísticas oportuniza lhe o desenvolvimento da 

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

múltiplas linguagens (gestual, corporal, plástica, verbal, musical, escrita e midiática, entre 

outras), a partir de estímulos sensoriais e pela leitura e releitura, criação e recriação, 

apropriando-se de muitos saberes. Para isso, é necessário que haja: 

• valorização do ato criador das crianças, garantindo-lhes a participação em 

experiências diversificadas; 

• organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que desafiem 

o que já sabem sem ameaçar sua auto estima nem promover competitividade; 

• possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em 

nossa sociedade, selecionados pelo seu valor formativo em relação aos objetivos 

definidos pelo projeto político-pedagógico em desenvolvimento; 

• oportunidade de apreciação de suas próprias produções e a exposição a adultos 

e outras crianças. Ressalte-se que esses princípios também devem guiar as relações 
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dos adultos (profissionais e famílias) para que lhes sejam dados suportes na 

consolidação da Educação Infantil. 

 

VI) Objetivos 

 Conforme o Currículo em Movimento da Educação Infantil do Distrito Federal: "A 

Resolução nº 05, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares 

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

pedagógicas as quais compõem a proposta curricular devem ter como eixos norteadores 

as interações e a brincadeira". 

 Com isto, os objetivos propostos para as práticas cotidianas para esta Unidade 

Escolar Jardim de Infância 06 do Gama estão baseados nos objetivos do Currículo em 

Movimento que são: 

 I - promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, 

expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança;  

 II - favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 

dramática e musical;  

 III - possibilitar às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com 

a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e 

escritos;  

 IV - recriar relações quantitativas, medidas, formas e orientações de espaço 

temporais em contextos significativos para as crianças;  

 V - ampliar a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e 

coletivas;  

 VI - possibilitar situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-

estar;  

 VII - possibilitar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, 

que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento 

da diversidade;  
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 VIII - incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo 

e à natureza;  

 IX - promover o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, 

poesia e literatura;  

 X - promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício 

dos recursos naturais;  

 XI - propiciar a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e 

tradições culturais brasileiras;  

 XII - possibilitar a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 

fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos; 

 X- promover práticas nas quais a criança perceba suas necessidades em oposição 

às vontades de consumo. 

 

VII) Concepções teóricas  

  O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, denominado Currículo em Movimento, fundamenta-se na Pedagogia 

Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opção teórico-metodológica que se 

assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população do 

Distrito Federal um deles. Isso porque o Currículo escolar não pode desconsiderar o 

contexto social, econômico e cultural dos estudantes. A democratização do acesso à 

escola para as classes populares requer que esta seja reinventada, tendo suas 

concepções e práticas refletidas e revisadas com vistas ao atendimento às necessidades 

formativas dos estudantes, grupo cada vez mais heterogêneo que adentra a escola 

pública do DF. 

  A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na 

construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação 

com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, 

estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. Consequentemente, “[...] 

o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 
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singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens” (SAVIANI, 2003, p. 07), exigindo que seja uma prática intencional e planejada. 

Essa compreensão de desenvolvimento humano situa a escola num contexto marcado 

por contradições e conflitos entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações 

sociais de produção. Essa natureza contraditória da escola quanto a sua função de 

instruir e orientar moralmente a classe trabalhadora pode indicar a superação dessas 

contradições, à medida que a escola assume sua tarefa de garantir a aprendizagem dos 

conhecimentos historicamente constituídos pela humanidade, em situações favoráveis à 

aquisição desses conteúdos, articuladas ao mundo do trabalho, provendo, assim, 

condições objetivas de emancipação humana. Na perspectiva da Pedagogia Histórico-

Crítica, o estudo dos conteúdos curriculares tomará a prática social dos estudantes como 

elemento para a problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na 

mediação necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e 

sentidos culturais. 

  A Prática social é compreendida como o conjunto de saberes, experiências e 

percepções construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica e que é 

transposto para o estudo dos conhecimentos científicos. Considerar a prática social 

como ponto de partida para a construção do conhecimento significa trabalhar os 

conhecimentos acadêmicos a partir da articulação dialética de saberes do senso comum, 

escolares, culturais, científicos, assumindo a igualdade entre todos eles. O trabalho 

pedagógico assim concebido compreende que a transformação da prática social se inicia 

a partir do reconhecimento dos educandos no processo educativo. A mediação entre a 

escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido da aprendizagem construída e 

sustentada na participação e na colaboração dos atores. É função primeira da escola 

garantir a aprendizagem de todos os estudantes, por meio do desenvolvimento de 

processos educativos de qualidade. Para isso, o reconhecimento da prática social e da 

diversidade do estudante da rede pública do ensino do Distrito Federal são condições 

fundamentais. É importante reconhecer que todos os agentes envolvidos com a escola 

participam e formam-se no cotidiano da escola. Nesse sentido, a Psicologia Histórico-

Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas 

relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a educação como 

fenômeno de experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola. A 
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aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo a 

crianças, jovens e adultos a interação e a resolução de problemas, questões e situações 

na “zona mais próxima do nível de seu desenvolvimento”. A possibilidade de o estudante 

aprender em colaboração pode contribuir para seu êxito, coincidindo com sua “zona de 

desenvolvimento imediato” (VIGOSTSKY, 2001, p. 329). Assim, aprendizagem deixa de 

ser vista como uma atividade isolada e inata, passando a ser compreendida como 

processo de interações de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com 

a linguagem e com os professores num ambiente favorável à humanização. 

  A aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna viável 

quando o projeto político-pedagógico que contempla a organização escolar considera as 

práticas e interesses sociais da comunidade. A identificação da prática social, como 

vivência do conteúdo pelo educando, é o ponto de partida do processo de ensino-

aprendizagem e influi na definição de todo o percurso metodológico a ser construído 

pelos professores. A partir dessa identificação, a problematização favorece o 

questionamento crítico dos conhecimentos prévios da prática social e desencadeia outro 

processo mediado pelo docente, o de instrumentalização teórica, em que o diálogo entre 

os diversos saberes possibilita a construção de novos conhecimentos (SAVIANI, 2003). 

Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida da problematização, 

instiga, questiona e desafia o educando, orienta o trabalho do professor com vistas ao 

alcance dos objetivos de aprendizagem. São indicados procedimentos e conteúdos a 

serem adotados e trabalhados por meio da aquisição, significação e recontextualização 

das diferentes linguagens expressas socialmente. A mediação docente resumindo, 

interpretando, indicando, selecionando os conteúdos numa experiência coletiva de 

colaboração produz a instrumentalização dos estudantes nas diferentes dimensões dos 

conceitos cotidianos e científicos que, por sua vez, possibilitará outra expressão da 

prática social (catarse e síntese). Tal processo de construção do conhecimento 

percorrerá caminhos que retornam de maneira dialética para a prática social (prática 

social final). 

  A prática pedagógica com significado social deve ser desenvolvida para além da 

dimensão técnica, permeada por conhecimentos, mas também por relações 

interpessoais e vivências de cunho afetivo, valorativo e ético. As experiências e as 

aprendizagens vinculadas ao campo das emoções e da afetividade superam dualismos 
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e crescem em meio às contradições. Assim, a organização do trabalho pedagógico da 

sala de aula e da escola como um todo deve possibilitar o uso da razão e emoção, do 

pensamento e sentimento para tornar positivas e significativas as experiências 

pedagógicas. 

  O Currículo com uma concepção de educação como direito e não como privilégio, 

articulando as dimensões humanas com as práticas curriculares em direção a uma 

escola republicana, justa, democrática e fraterna. Para isso, privilegia eixos que não 

devem ser trabalhados de forma fragmentada e descontextualizada, mas transversal, 

articulando conhecimentos de diferentes áreas. 

  O Currículo contempla as narrativas historicamente negligenciadas, ao eleger 

como eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e 

para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade. Os eixos transversais 

favorecem uma organização curricular mais integrada, focando temas ou conteúdos 

atuais e relevantes socialmente e que, em regra geral, são deixados à margem do 

processo educacional (SANTOMÉ, 1998). A expectativa é de que a transversalidade 

desses temas torne o Currículo mais reflexivo e menos normativo e prescritivo, ao 

mesmo tempo em que indica que a responsabilidade pelo estudo e discussão dos eixos 

não é restrita a grupos ou professores individualmente, mas ao coletivo de profissionais 

que atuam na escola. Os eixos transversais possibilitam o acesso do(a) estudante aos 

diferentes referenciais de leitura do mundo, com vivências diversificadas e a 

construção/reconstrução de saberes específicos de cada ciclo/etapa/ modalidade da 

educação básica. Os conteúdos passam a ser organizados em torno de uma 

determinada ideia ou eixo que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido por professores(as) e estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e 

contextualizada. 

  A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) apresenta o 

Currículo específico para a Educação Infantil. Tal Currículo requer um posicionamento 

sobre qual é a visão que a Educação Infantil assume em relação às crianças, qual seja: 

“(...) um ser humano em construção, em processo de humanização, pois a natureza 

humana é fruto de nossa história social” (ARCE, 2007). Ao apropriar-se da cultura 

acumulada ao longo da história, a criança (re) nasce como ser social: As crianças, por 

serem capazes, aprendem e desenvolvem-se nas relações com seus pares e com 
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adultos, explorando os materiais e os ambientes, participando de situações de 

aprendizagem interessantes, envolvendo-se em atividades desafiadoras, enfim, vivendo 

a infância. Por serem competentes, aprendem e desenvolvem-se ao cantar, correr, 

brincar, ouvir histórias, descobrir e observar objetos, manipular massinha e outros 

materiais, desenhar, pintar, dramatizar, imitar, construir com pecinhas, jogar, mexer com 

água, empilhar blocos, passear, recortar, saltar, bater palmas, movimentar-se de lá para 

cá, conhecer o ambiente a sua volta, interagir amplamente com seus pares, memorizar 

cantigas, dividir o lanche, escrever seu nome, ouvir música, dançar, contar, entre outras 

ações.  A instituição de Educação Infantil é um lugar privilegiado para que as crianças 

tenham acesso a oportunidades de compartilhar saberes, de reorganizar e recriar suas 

experiências, de favorecer vivências provocativas, inovar e criar a cultura de ter contato 

e incorporar os bens culturais produzidos pela humanidade. 

  A Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares 

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

pedagógicas as quais compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter 

como eixos norteadores as interações e a brincadeira. Assim sendo, a SEEDF adota 

como eixo integrador do Currículo da Educação Infantil a junção de elementos basilares 

do trabalho educativo com os bebês e crianças pequenas: Educar e cuidar, brincar e 

interagir. 

  O eixo integrador específico da Educação Infantil - Educar e cuidar, brincar e 

interagir - precisa ser considerado juntamente com os eixos gerais do Currículo da 

Educação Básica da SEEDF: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em 

e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Nesse sentido, o 

trabalho pedagógico com a infância implica considerar esses eixos, ensinando a formar 

opinião, levando em consideração a base familiar e valores éticos e sociais. O cotidiano 

escolar está repleto desses eixos concretos, emergentes e que reclamam ações sobre 

questões, como: diversidade cultural e biodiversidade, diversidade em relação à religião, 

orientação sexual e configurações familiares, diversidade étnico-racial, inclusão das 

crianças com deficiência, atendimento à heterogeneidade e à singularidade, direito às 

aprendizagens, infâncias vividas ou roubadas, convivências entre as gerações etc. 

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

atividades semelhantes àquelas que vivenciam em suas famílias, tais como comer, 
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brincar, fazer a higiene. Contudo, na instituição educacional, “(...) essa experiência 

estará vinculada aos desafios da vida coletiva numa cultura diversificada e às exigências 

de um projeto político-pedagógico sistematizado” (BARBOSA, 2009: 82). Essas práticas 

sociais são conteúdos centrais na Educação Infantil porque, por meio delas, as 

aprendizagens são realizadas e o bem-estar é garantido. O cuidado com o corpo também 

é um conteúdo educacional, associado à cultura e às relações sociais, ou seja, 

conhecimentos interdisciplinares como alimentação, aprendizagem das diferentes 

linguagens, brincadeiras, relações sociais, higiene e controle corporal, movimento, 

repouso e descanso, cultura popular, recepção e despedida das crianças são práticas 

sociais que devem ser problematizadas e orientadas no espaço da Educação Infantil a 

fim de garantir o desenvolvimento integral da criança (BARBOSA, 2009). Não se pode 

banalizar essas práticas sociais, pois envolvem emoção, desejo, corpo, pensamentos e 

linguagens. O trabalho a ser desenvolvido na Educação Infantil precisa ter como 

referência a apropriação das práticas sociais, em função da inserção das novas gerações 

em uma determinada tradição cultural. 

  As aprendizagens exigem interação entre as pessoas. Na primeira infância, as 

interações são muito importantes, tendo em vista que, por meio delas, a criança irá 

interagir tanto com outras crianças, quanto com os adultos, o que contribuirá 

efetivamente para seu desenvolvimento. 

  Nas interações que se estabelecem em uma educação cuidadosa, a afetividade 

tem papel importante por ser vital ao ser humano. Presente nos relacionamentos 

humanos, na instituição educacional ganha peso por ter um caráter constante, evidente 

e transformador. Infere-se que a afetividade é um estado psicológico que permite ao ser 

humano manifestar sentimentos e emoções, acompanhados da impressão de dor ou 

prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza. 

Somente a compreensão da criança como ser que pensa e sente simultaneamente pode 

mensurar a relevância da afetividade como parte integrante do processo de 

aprendizagem, o que deve pautar a reflexão sobre as interações estabelecidas na 

instituição. Vygotsky afirmava que é necessário considerar a base afetivo-volitiva do 

pensamento humano porque as dimensões do afeto e da cognição estão dialeticamente 

imbricadas (MARINGÁ, 2012: 81). Por conseguinte, o planejamento, o acompanhamento 

e a avaliação do que for proposto, para e com a criança, deve convergir para “(...) 
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atividades significativas, permitindo a cada uma criar sua esfera de significados, num 

clima de afetividade e segurança, através do diálogo de ideias e de informações” 

(MARINGÁ, 2012: 84). 

  Outro aspecto importante nos traz Kishimoto (2010), pois, para ela, na Educação 

Infantil faz-se necessário integrar a educação ao cuidado, mas também a educação, o 

cuidado e a brincadeira. E, claro, as interações que esses elementos exigem:  

  • Interação com o docente;  

  • Interação com os pares;  

  • Interação com os brinquedos e materiais;  

  • Interação entre criança e ambiente;  

  • Interações (relações) entre a instituição, a família e a criança.  

  O brinquedo e a brincadeira sobressaem por caracterizarem a comunicação 

infantil. Segundo Kishimoto (2010: 01), “a opção pelo brincar desde o início da educação 

infantil é o que garante a cidadania da criança e ações pedagógicas de maior qualidade”. 

  Brincando, a criança lança mão de variadas formas de expressão: faz gestos, fala, 

desenha, constrói, imita, brinca com sons, canta e outros. 

  Brincar é condição de aprendizagem e, por desdobramento, de socialização. E, 

para as crianças, brincar é coisa muito séria, é uma das atividades principais. Enfatize-

se que essa atividade não é a que ocupa mais tempo da criança, mas aquela que 

contribui de modo mais decisivo no processo de desenvolvimento infantil. 

  A organização curricular pretende integrar as aprendizagens que vão sendo 

incorporadas pelas crianças tanto dentro quanto fora da instituição educacional, 

pressupondo que terão a oportunidade de percorrer “um longo processo de 

escolarização”. Assim, concebemos a organização proposta como: (...) construção, 

articulação e produção de aprendizagens que acontecem no encontro entre os sujeitos 

e a cultura. Um currículo emerge da vida, dos encontros entre as crianças, seus colegas 

e os adultos e nos percursos no mundo. Os “conteúdos” a serem apropriados pelas 

crianças cumprem o papel de articular a dinâmica das relações e das significações que 

daí emergem enquanto respostas complexas às perguntas significativas e não mais 

fragmentos de conhecimentos específicos (BARBOSA, 2009:50). 

  A finalidade sempre é um trabalho educativo e de qualidade, resgatando a função 

social dos espaços educativos ao entrelaçar as linguagens ao exercício da cidadania 
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infantil em meio à diversidade humana, garantindo aprendizagens e desenvolvimento 

para todos. 

 

VIII) Organização do Trabalho Pedagógico 

 

 Conforme considerado nos tópicos acima os eixos norteadores do trabalho 

pedagógico desenvolvido nesta Unidade são: brincar e cuidar, educar e interagir. Deste 

modo tanto o planejamento de educação anual, quanto os planejamentos de rotina 

realizados pelos coordenadores e corpo docente consideram tantos os eixos quanto as 

linguagens e sugestões de trabalho pedagógico apresentados no Currículo em 

Movimento. Estando assim organizados:  

 Planejamento anual: No início do ano letivo é realizada uma reunião entre a equipe 

gestora, coordenadores, corpo docente. Em outro momento de posse das sugestões 

coletadas a equipe gestora e corpo docente se reúnem para a efetiva construção do 

plano pedagógico a ser desenvolvido durante o ano letivo.  

 Metodologia: O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal (SEEDF), um dos norteadores do trabalho pedagógico desenvolvido 

nesta Unidade, fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-

Cultural. Assim, todas as atividades desenvolvidas Jardim de Infância 06 do Gama (JI 

06),  não podem desconsiderar o contexto social, econômico e cultural de sua clientela 

entendendo que crianças de uma mesma idade apresentam desenvolvimentos distintos. 

Assim a metodologia adotada em harmonia com todo o trabalho sugerido pela SEEDF 

reconhece a nossa criança como um ser que se humaniza ao interagir com a cultura, 

com novos conhecimentos e com a sua própria história e como sujeito ativo constrói seu 

autoconhecimento. Considerando também os pressupostos teóricos que norteiam as 

ações pedagógicas a metodologia aqui adotada pode ser entendida como o resultado da 

mescla entre o sociointeracionismo e o cognitivismo.  

 Outras Atividades: Atividades planejadas anualmente e realizadas ao longo do ano 

letivo. Excursões(teatro, cinema, etc.) Semana da Criança,  Semana da Educação 

Infantil, Semana de educação para a Vida, Atividades realizadas em parcerias Batalhão 

Escolar, Segurança Pública, Conselho Tutelar, Posto de Saúde (PSE) e outros. 
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  Coordenação Pedagógica: Considerando os eixos do currículo e suas diversas 

linguagens, essa unidade constrói o seu trabalho de forma interdisciplinar. São 

consideradas as sugestões de trabalho com essas linguagens para cada período 

constantes no quadro organizativo do Currículo em Movimento. Quinzenalmente os 

professores e coordenadores se agrupam de acordo com o período que atende para 

definir e planejar as atividades tanto em classe como extraclasse que se desdobrarão ao 

longo da semana. Conforme previsto em legislação, as quartas-feiras são reservadas 

para estudos e discussões coletivas sobre o trabalho pedagógico desenvolvido na 

escola, além de outros assuntos de interesse do grupo. Em outros momentos, há 

também a participação nas formações organizadas pela UNIEB/SUBEB e coordenações 

conjuntas com todas as UEs de Educação Infantil do Gama. 

 

 Rotina Escolar: O trabalho na Educação Infantil do Distrito Federal é baseado no 

Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil que adota como eixo 

integrador: Educar e cuidar, brincar e interagir. O Currículo em movimento propõe um 

trabalho com linguagens.  As diversas linguagens não são ilhas, conectam-se e 

complementam-se. Uma única atividade pode abrigar várias linguagens, ainda que o 

planejamento eleja como foco pedagógico apenas uma. O modo de organização das 

atividades pode colaborar para que a criança experimente diferentes linguagens, 

preferencialmente de maneira articulada, como também viva situações de aprendizagens 

coletivas e ou individuais, onde a emergência dos conflitos e dos consensos coexiste 

como parte dos processos. Nossa proposta estrutura-se didaticamente, a partir das 

práticas sociais e linguagens que representam, mas não esgotam as múltiplas práticas 

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

a Natureza e com a Sociedade, Linguagem Artística, Linguagem Corporal, Linguagem 

Matemática, Linguagem Oral e Escrita e Linguagem Digital. (Currículo em Movimento – 

Educação Infantil páginas 88 e 89)  

 O trabalho pedagógico é desenvolvido com base em uma rotina diária que 

compreende os seguintes momentos:  

- Entrada Coletiva: momento de socialização com músicas infantis. 
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- Acolhida: momento de ludicidade onde as crianças brincam de montar e desmontar, 

classificar, seriar, criar, compartilhar brinquedos e manusear materiais diversos.  

- Rodinha: neste momento as crianças são estimuladas a cantar, compartilhar 

experiências, conhecer manifestações culturais, valorizar a diversidade, ouvir histórias, 

compreender a leitura como fonte de informação, prazer e entretenimento. Na rodinha, 

também são desenvolvidas atividades que estimulam a construção do conhecimento 

acerca de diversos eixos, como, por exemplo, marcação do dia no calendário, quantos 

somos, como está o tempo, brincadeiras com crachás contendo os nomes das crianças, 

jogos dos mais diversos tipos (visando apresentá-los às crianças para que, depois, 

possam brincar sozinhas) e outras.  

- Hora da atividade: momento em que as crianças usando materiais diversos 

sistematizam e registram os conhecimentos que estão sendo trabalhados em sala de 

aula.  

- Higiene e Lanche: momento de utilizar o banheiro, lavar as mãos e se alimentar, tudo 

realizado de forma lúdica e prazerosa buscando desenvolver hábitos saudáveis.  

- Vídeo: Duas vezes por semana as crianças assistem filmes. Algumas vezes como um 

momento de entretenimento e outras vezes relacionados às atividades pedagógicas que 

estão sendo desenvolvidas em sala de aula.  

- Pátio/ Atividade fora da sala de aula: Na Educação Infantil, o principal objetivo do 

trabalho com o movimento e expressão corporal é proporcionar à criança o conhecimento 

do próprio corpo, experimentando as possibilidades que ele oferece. Esse momento 

também auxilia no desenvolvimento da motricidade e da socialização. São atividades 

acompanhadas pelo professor que ajuda a resolver os conflitos que surgem nas 

brincadeiras quando, porventura, as crianças não forem capazes de solucioná-los 

sozinhas. E estimula aprendizagens significativas sendo portanto um espaço importante 

para o efetivo desenvolvimento global da criança.  

- Psicomotricidade: Momento onde a turma realiza uma atividade de psicomotricidade 

sugerida para aquele dia específico pela EEAA.  

- Visita à Brinquedoteca: Acontece uma vez por semana oportunizando o momento do 

brincar e interagir com outras crianças. Sempre acompanhados pelo professor.  
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Projetos desenvolvidos na escola: 
 

- Infância em Família- O objetivo geral desse projeto é resgatar a participação e 

envolvimento da família no brincar com os seus filhos. Levando-se em consideração que 

a infância destaca-se como a fase em que ocorrem os primeiros e mais importantes 

aprendizados, os quais influenciarão no caráter e personalidade da criança, a família 

exerce papel fundamental para o desenvolvimento afetivo, social e intelectual desse ser 

em transformação. Nessa perspectiva, nos deparamos com a necessidade de se fazer a 

família mais presente na vida da criança, uma vez que a sociedade contemporânea, no 

contexto da realidade social, econômica e cultural tem reduzido o tempo de convívio das 

crianças com seus entes, os quais, em meio a tantos recursos tecnológicos, tem 

desaprendido a brincar com os seus pequenos. 

- Infância em Família- O objetivo geral desse projeto é resgatar a participação e 

envolvimento da família no brincar com os seus filhos. Levando-se em consideração que 

a infância destaca-se como a fase em que ocorrem os primeiros e mais importantes 

aprendizados, os quais influenciarão no caráter e personalidade da criança, a família 

exerce papel fundamental para o desenvolvimento afetivo, social e intelectual desse ser 

em transformação. Nessa perspectiva, nos deparamos com a necessidade de se fazer a 

família mais presente na vida da criança, uma vez que a sociedade contemporânea, no 

contexto da realidade social, econômica e cultural tem reduzido o tempo de convívio das 

crianças com seus entes, os quais, em meio a tantos recursos tecnológicos, tem 

desaprendido a brincar com os seus pequenos. 

- Ler: Viajar sem sair do lugar: Tem como objetivo aguçar o prazer da leitura e 

promover a arte de contar histórias, incentivando o hábito da leitura e despertando 

a  imaginação e das crianças. Envolver as crianças num mundo de fantasias e 

imaginação. No desenvolvimento apresentamos um livro e/ou história por mês aos 

educandos do Maternal II, 1º e 2º Períodos da Educação Infantil; inserimos o contexto 

do livro e/ou história nas atividades pedagógicas, por meio das metodologias da 

Educação Infantil, bem como do Currículo em Movimento, e a cada bimestre letivo os 

docentes escolherão um dos livros e/ou histórias trabalhados para apresentação teatral, 
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musical ou outra, conforme planejamento, para ser apresentada aos alunos durante o 

Dia da Culminância Bimestral do Projeto. Desenvolvido durante todo o ano letivo.  

- Jardim de Encanto e Encontros: Com o objetivo de promover a participação da 

comunidade escolar nas propostas pedagógicas da Unidade Escolar, a socialização 

entre as famílias  e identificar e valorizar talentos e habilidades dos membros da 

comunidade escolar, a cada final de bimestre letivo, durante as Reuniões Bimestrais com 

Pais e Responsáveis, haverá concomitantemente as apresentações e vendas de 

trabalhos artesanais, culturais, culinários, de vestuários, esportivo, de saúde, de oferta 

de serviços ou quaisquer atividades pelas  famílias cadastradas, previamente, junto à 

Direção da escola. As exposições estarão nos espaços da escola para apreciação dos 

demais familiares.  

- Ciranda do Meu Jardim: O objetivo geral desse projeto é utilizar as Cantigas de Roda 

para o desenvolvimento da criança em seus aspectos social, afetivo, motor e cognitivo, 

por meio da ludicidade. Partindo-se do pressuposto de que as Cirandas tem o grande 

poder de estimular a criatividade e imaginação (Blog da Leiturinha), consideramos as 

brincadeiras de roda como grandes aliadas na formação intelectual, social e cultural da 

criança. Dessa forma, vislumbramos as Cantigas de Roda como ferramentas essenciais 

no desenvolvimento das diversas linguagens integrantes do Currículo da Educação 

Infantil, além de contribuir para a evolução do projeto Plenarinha 2018 e do projeto 

Infância em Família. 

- Valorização da Cultura Interiorana: O tema da nossa Festa cultural 2018 contempla  

a Valorização da Cultura Interiorana, tendo como subtítulo "Festa do Interior". A temática 

surgiu como forma de prestígio aos costumes das cidades do interior do nosso país e 

que fazem parte da cultura de muitos membros da Comunidade Escolar do JI 06 do 

Gama, presente na formação sócio-cultural das nossas crianças, por meio das 

brincadeiras, culinária, danças, festas e demais manifestações artísticas. Tem como 

objetivo geral reconhecer, incentivar e preservar a cultura do interior, levando as crianças 

a sentirem-se importantes na preservação da história e das tradições do interior do nosso 

país. 
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- Arte no Parque: O projeto Arte no Parque faz parte do projeto "Infância em Família". a 

partir da busca por momentos que proporcionem a interação entre as famílias e as 

nossas crianças, surgiu a atividade a ser realizada ao ar livre, explorando os espaços de 

lazer da nossa comunidade. Nesse dia será desenvolvida a pintura de telas entre os 

adultos e as crianças, com o tema brincar, homenageando o artista Ivan Cruz e, em 

seguida, as famílias aproveitarão os brinquedos do parque com as crianças, reportando-

se aos tempos de infância. Tem como objetivo principal proporcionar momentos de lazer 

e cultura entre as famílias e as crianças, explorando os espaços da nossa cidade, uma 

vez que a necessidade de trabalhar e a oferta de recursos tecnológicos têm contribuído 

para a diminuição do tempo do convívio em atividades informais com os filhos. 

- Rotina Psicomotora o JI 06 Gama: Semanalmente a Equipe Especializada de Apoio 

à Aprendizagem entregará sugestões de atividades psicomotoras para serem 

desenvolvidas de segunda à sexta na rotina pedagógica do Maternal, 1º e 2º Períodos 

para que sejam desenvolvidas e contextualizadas com o conteúdo/ sequência didática 

trabalhada. A atividade será realizada durante todo o ano. 

 

- Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência-17 a 21 de setembro de 

2018: 

Partindo da história “Uma joaninha diferente”, buscaremos trabalhar a questão das 

diferenças entre as pessoas. Somos todos diferentes, com necessidades diferentes e 

estas devem ser respeitadas. Nossos alunos irão aprender através de histórias e 

brincadeiras que podemos ser amigos uns dos outros independentes das diferenças de 

cada um. O objetivo do projeto é levar as crianças a reconhecerem e respeitarem as 

diferenças de cada um. 

- Projeto Rotina Psicomotora do JI 06 Gama: Na Educação Infantil, a criança busca 

experiências em seu próprio corpo, formando conceitos e organizando o esquema 

corporal. A abordagem da Psicomotricidade irá permitir a compreensão da forma como 

a criança toma consciência do seu corpo e das possibilidades de se expressar por meio 

desse corpo, localizando-se no tempo e no espaço. O trabalho da educação psicomotora 

com as crianças deve prever a formação de base indispensável em seu desenvolvimento 

motor, afetivo e psicológico, dando oportunidade para que por meio de jogos, de 
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atividades lúdicas, se conscientize sobre seu corpo. Através da recreação a criança 

desenvolve suas aptidões perceptivas como meio de ajustamento do comportamento 

psicomotor. Para que a criança desenvolva o controle mental de sua expressão motora, 

a recreação deve realizar atividades considerando seus níveis de maturação biológica. 

A recreação dirigida proporciona a aprendizagem das crianças em várias atividades 

esportivas que ajudam na conservação da saúde física, mental e no equilíbrio sócio-

afetivo. O objetivo geral é incluir atividades psicomotoras na rotina pedagógica de aula 

para desenvolver nos educandos mecanismos que auxiliem no seu desenvolvimento 

global, contemplando aspectos afetivo, motor e cognitivo; visando a formação de um ser 

humano autônomo, crítico e criativo, fazendo com que ele sinta-se, perceba-se e 

manifeste-se, desempenhando com sucesso suas tarefas escolares; interagindo com o 

meio e consolidando os princípios de cidadania. 

- Projeto Sacola Literária: Sabe-se, que a leitura é fundamental para garantir às 

crianças o desenvolvimento de habilidades necessárias à vida, pois o leitor é alguém 

capaz de sonhar, criar, inventar, construir pontes para superar obstáculos, desafiar a si 

mesmo em busca de seus ideais. É evidente que, quanto mais cedo a criança tiver 

acesso à leitura diversificada e estiver inserida em um ambiente leitor prazeroso, mais 

rápido terá apropriação das informações e, consequentemente, terá uma boa formação 

enquanto cidadão capaz de contribuir para a transformação social. É importante destacar 

que nessa faixa etária se faz necessário os incentivos por parte dos adultos e que a 

parceria família-escola se constitui num suporte pedagógico fortíssimo na busca da 

interação da criança com o livro no cotidiano escolar e familiar.  

Esta atividade é desenvolvida uma vez por semana; os professores elegem um aluno 

para levar a sacolinha literária para casa na sexta-feira e durante o final de semana 

deverão ler a história juntamente com os pais e na segunda-feira o aluno leitor 

compartilhará a leitura com os colegas e professor (a) na rodinha em sala de aula. O 

objetivo é incentivar o gosto pela escuta e leitura de livros infantis como fonte de 

informação e ludicidade, visando formar cidadãos conscientes e críticos. 

- Projeto Transição: Borboleteando em Rumo de Novos Horizontes:  A entrada no 

Ensino Fundamental é vista pelas crianças com grande ansiedade, pois traz demandas 

novas para elas, sendo algumas destas o aprender a lidar com um novo ambiente, 
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relacionar-se com adultos ainda desconhecidos, conquistar aceitação em um novo grupo 

de iguais e enfrentar demandas acadêmicas mais desafiadoras. Segundo Saretta (2004) 

a maioria das crianças apresentam uma alta expectativa em relação à entrada no 

primeiro ano do Ensino Fundamental, demonstrando sentimentos de alegria e de grande 

motivação. Porém a criança passa a ter outras responsabilidades e compromissos, o que 

pode gerar sentimentos de medo e insegurança não apenas nelas, mas também nos 

pais e professores. O contexto social se amplia, as expectativas dos adultos se tornam 

mais exigentes, a dependência é menos tolerada e o suporte está menos disponível. 

Inúmeras mudanças então ocorrem simultaneamente, no plano das relações 

interpessoais, que é preciso negociar interações não apenas com crianças da mesma 

idade, mas também com crianças mais velhas, e, no plano acadêmico, a criança se 

depara com uma extensa agenda de novas habilidades a serem desenvolvidas e 

conhecimentos a serem dominados (Teixeira, 2008) Saretta (2004) afirma que as 

crianças, sabendo de sua condição de mudança, parecem reconhecer que devem estar 

preparadas para eventuais frustrações e possíveis dificuldades que terão que enfrentar 

na nova escola, que é um espaço privilegiado para a aprendizagem e o desenvolvimento 

de novas habilidades sociais. Com base nesta visão é que entendemos a escola como 

promotora do desenvolvimento humano e, como tal, deveria se constituir como espaço 

de cuidado e promoção da saúde. Segundo Saretta (2004) a instituição de Educação 

Infantil deve possuir a afetividade como base, deve-se trabalhar para elevar o nível de 

desenvolvimento integral de uma criança, ou seja, nos aspectos físico-motor, afetivo-

emocional, social e cognitivo. Questões relacionadas aos aspectos afetivo-emocionais 

devem ter uma atenção privilegiada, não apenas porque nesta etapa do desenvolvimento 

estes aspectos desempenham papel fundamental, mas também porque constituem a 

base para qualquer progresso nas diferentes áreas do desenvolvimento. Porém, o que 

acontece em muitas escolas de Educação Infantil é a priorização do desenvolvimento 

dos aspectos cognitivos, na tentativa de antecipar características do Ensino 

Fundamental. E NÓS, COMO AGIMOS A PARTIR DISSO? Propôs-se como intervenção 

atividades que facilitassem a transição (de série e escola), proporcionassem 

autoconhecimento, disponibilizasse informações deste momento escolar dos 

participantes, de modo a atuar preventivamente neta temática. processo de transição, 

pois a afetividade é tão importante quanto o letramento. 
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- Projeto de Adaptação do Jardim de Infância 06 do Gama: Meu Jardim meu Lugar: 

O período conhecido como de adaptação da criança no jardim de infância 06 do Gama 

é de suma importância na sua vida e merece todo cuidado da comunidade escolar. O 

projeto tem como finalidade proporcionar a criança uma acolhida fraterna, valorizando 

sua presença na escola. Sendo assim, a socialização da criança desenvolve-se 

harmoniosamente adquirindo superioridade sob o ponto de vista da independência e 

confiança em si. Ficar bem na escola, sem chorar (nem sofrer), envolve muitos fatores 

e, basicamente, os sentimentos de duas pessoas: mãe e filho.  A separação, apesar de 

necessária, é um processo doloroso tanto para a criança quanto para a mãe, mas é 

superada em pouco tempo, o fato de a criança chorar na hora da separação é frequente 

e nem sempre significa que ela não queira ficar na escola, por outro lado, a ausência do 

choro não significa que a criança não sinta a separação.  Caberá a nós professoras 

estimular e orientar a criança, considerando os estágios de seu desenvolvimento. Tem 

como objetivo geral favorecer um ambiente rico em estímulos, para que as crianças 

possam conhecer novas experiências, socializar-se, a fim de expressar seus 

sentimentos, pensamentos e emoções. 

- Projeto De Bem Com As Diferenças- Somos Todos Iguais: ...Os temas transversais 

expressam conceitos e valores básicos à democracia e à cidadania e obedecem a 

questões importantes e urgentes para a sociedade contemporânea. A ética, o meio 

ambiente, a saúde, o trabalho e o consumo, a orientação sexual e a pluralidade cultural 

não são disciplinas autônomas, mas temas que permeiam todas as áreas do 

conhecimento, e estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, 

pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano... Sendo assim trabalhar 

valores é essencial em todas as etapas da educação básica, e isso incluir o jardim de 

infância a base do ensino. O papel da escola ao trabalhar Temas transversais é facilitar, 

fomentar e integrar as ações de modo contextualizado. Devemos valorizar na prática de 

nossa convivência diária a riqueza das diferenças, sejam elas étnico-raciais, físicas, 

sociais ou de qualquer outra natureza. (Referências: PCN). Tem como objetivos realizar 

ações integradas com o corpo docente no desenvolvimento dos temas escolhidos para 

trabalhar; refletir sobre ações preventivas que devem ser voltadas para combater todos 

os tipos de discriminação buscando favorecer o bem estar na convivência com as 
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diferenças; estimular a reflexão e sensibilizar o corpo escolar para a prática da educação 

inclusiva. 

 

-Projeto Uso Sustentável da Água: A água é um Direito Humano essencial para a 

humanidade, princípio básico de todas as formas de vida que habitam o planeta. Um 

bem precioso para o mundo, mas que está cada vez mais escassa em nosso planeta. A 

cada dia corremos o risco de ficarmos sem água. Consciente do alcance social com 

ações em prol da causa, a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, por 

meio as Subsecretaria de Educação Básica, instituiu, no calendário escolar do DF, a 

semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água nas Unidades Escolares no 

período de 19 a 23 de março de 2018. Como proposta de trabalho para tal semana e 

seguindo as orientações expostas na Circular SEI-GDF nº 54/2018 – SEE/GAB/SUBEB, 

o Jardim de Infância 06 do Gama, em acordo com seu papel problematizador, busca 

incitar na criança/aluno a responsabilidade e sensibilidade com o meio ambiente, para 

que se tornem indivíduos não passivos diante dos problemas sociais, ambientais e 

políticos, sendo o uso sustentável da água uma destas responsabilidades e a falta de 

água potável um destes problemas. O objetivo geral do projeto é a conscientização da 

comunidade escolar, quanto ao uso sustentável da água e promover ações para 

estimular o enfrentamento à crise hídrica no DF por meio de dicas para economizar água. 

 

- Projeto Identidade: A identidade de um indivíduo acontece num processo contínuo e 

quanto mais autoconhecimento possuímos, melhor se dá este processo. Esse processo 

de construção da identidade se dá por meio das interações da criança com o seu meio 

social.  Pensar no EU, partindo do meu nome, das minhas características físicas, das 

minhas preferências, da história da minha vida, passando pela minha família e chegando 

até o meu lugar na escola, o que desejo aprender e viver nesse espaço, compreendendo 

os meus direitos e deveres é um caminho que as crianças precisam percorrer para 

compreenderem o mundo à sua volta.  Ter consciência de nós, nosso papel, importância, 

origem e história são o que nos permite ser atuantes nos meios em que vivemos. Sem 

isso, nos sentimos pouco importantes e deixamos de realizar todo nosso potencial, que 

acaba desperdiçado. Na Educação Infantil, fomentar esta aprendizagem significa ajudar 

as crianças a progredir no conhecimento e na valorização de si mesmas, respeitando as 
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diferenças e tenho empatia com o outro. Objetivo Geral: Reconhecer-se como indivíduo 

a partir de suas características e preferências e perceber-se como participante de grupos 

sociais como a família e a escola.  

- Projeto Grafismo: O objetivo geral é acompanhar o desenvolvimento do grafismo 

infantil dos alunos de nossa escola, observando assim o desenvolvimento cognitivo, 

motor e sua manifestação emocional ao desenhar. 

 

- Projeto Eleição- 2018 é ano de eleições no Brasil e por isso, faz-se necessário um 

estudo relacionado ao tema, visto que nossos alunos precisam de informações 

referentes à valorização do voto.  Através da vivência, as crianças irão aprofundar seus 

conhecimentos acerca do voto de forma crítica e consciente. É desta forma que eles 

verão que o voto traz benefícios para suas vidas, pois a verdadeira cidadania passa pelo 

bom uso do direito de votar. Não o anular ou deixá-lo em branco é uma forma consciente 

de exercer a cidadania. Votar ensina votar melhor. O presente projeto tem como objetivo 

estimular de forma crítica o conceito que os alunos têm sobre "o voto", abrindo espaço 

para que o aluno possa manifestar-se, buscando assim formar cidadãos plenos agentes 

transformadores. 

 

- Projeto Copinha no Jardim: 2018, ano de Copa do Mundo, tema da atualidade que 

não pode ficar fora das atividades pedagógicas da escola, pois, nessa época do ano, 

todos ficam atentos para torcer por seu país, todas as nações se unem e acompanham 

este grande evento. De acordo com o Currículo em movimento da Educação básica, 

abordar os acontecimentos, manifestações culturais e relações sociais em determinadas 

condições contribui dar noção de tempo, espaço e até de consequências. Conhecer a 

própria história e a história da humanidade e construir sua identidade coletiva também 

são prerrogativas dessa abordagem. A criança, por seu um sujeito histórico-social, 

também produz história e cultura. Em consonância com os conteúdos abordados no 

bimestre, aproveitamos esse acontecimento, para enriquecer e dar mais sentido às 

aulas, conhecer e saber um pouco mais sobre o futebol, a formação de equipes, 

competições, a Bandeira do Brasil, o Hino Nacional e os jogadores da seleção do Brasil. 

O objetivo geral do projeto é promover a participação na celebração da Copa do Mundo, 

pois esta competição está associada à história e às tradições da cultura brasileira. 
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- Aniversário do Jardim de Infância 06 do Gama:  Festa organizada para oportunizar 

à comunidade escolar o estreitamento dos laços de integração, a homenagear a nossa 

escola e valorizar sua importância na formação intelectual, física e cívica de seus 

educandos, bem com seu comprometimento com a transformação da sociedade. Ocorre 

no mês de agosto.  

 

-Projeto Consciência Negra- A temática é desenvolvida ao longo do ano, uma vez que 

as relações raciais e o respeito à diversidade devem ser trabalhados diariamente e o 

combate a todas as formas de preconceito deve ser prioridade desde os primeiros anos 

da Educação Infantil. A proposta tem a culminância no mês de novembro, em que os 

trabalhos desenvolvidos pelas crianças e as famílias são apresentadas à toda 

Comunidade Escolar, como oficinas alusivas ao tema, desfiles, dramatizações, recitação 

de poemas, danças, músicas, exposição de telas.  

 

- Formatura 2º Período: A permanência das crianças na Educação Infantil é curta e para 

marcar essa passagem e a transição para o Ensino fundamental a nossa Instituição de 

Ensino proporciona um momento de encerramento dessa fase. Uma culminância com 

apresentações, colação de grau em um dia especial com a participação das famílias.  

 

IX) Estratégias de avaliação 

 

 O Art. 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional cita que,  

"a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das 
crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental; II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas)  horas, 
distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional...; IV 
- controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida 
frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas; V - expedição 
de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e 
aprendizagem da criança." (LDB, 1996). 

 Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para crescer (LIMA, 2011). 

Neste sentido, a avaliação torna-se uma categoria central para a organização do trabalho 

pedagógico. Entendemos que a função formativa é a que melhor se adapta ao processo 

democrático de ensinar e aprender. Isso porque nossa crença ratifica o compromisso de 
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uma avaliação comprometida com as aprendizagens de todas as crianças. A avaliação 

deve ser formativa, assim como a aprendizagem deve ser significativa. Os 

procedimentos e instrumentos, isoladamente, não definem a função formativa. Para 

Hadji (2001), o que demarca uma avaliação formativa é a intenção de avaliar a fim de 

garantir que o estudante continue no processo, aprendendo. A avaliação na Educação 

Infantil busca responder se e quando os objetivos, diretrizes e qualidade se têm efetivado 

a contento. Tenciona, portanto, cotejar a educação ofertada e os parâmetros indicadores 

de qualidade. A qualidade, embora seja um termo polissêmico, pode encontrar amparo 

se for negociada entre os envolvidos (BONDIOLI, 2004). 

 A finalidade básica da avaliação é servir para tomar decisões educativas, para 

observar a evolução e o progresso da criança e para planejar se é preciso intervir ou 

modificar determinadas situações, relações ou atividades na aula. A avaliação que 

caminha nesse sentido poderá produzir informações para aqueles que, ao avaliar, 

também aprendem. Para Villas Boas (2008), a avaliação é formativa e também 

informativa, porque retroalimenta o processo de ensino e de aprendizagem. Nesta etapa 

da Educação Básica, a avaliação deve ser constituída como um constante 

questionamento e reflexão sobre a prática, buscando efetivá- la como um processo que 

vise acompanhar e valorizar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças. A 

avaliação, fundamentalmente, é feita pelo docente, mas também pelos outros 

profissionais e adultos que interagem com as crianças e pelas próprias crianças. 

 São aspectos de avaliação na Educação Infantil:  

 I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das 

crianças no cotidiano;  

 II - a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, 

fotografias, desenhos, álbuns etc.);  

 III - a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de 

estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança 

(transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da instituição, 

transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino Fundamental);  

 IV - documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da 

instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança na Educação Infantil;  
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 V - a não retenção das crianças na Educação Infantil. 

 Assim, na Educação Infantil a avaliação se dá principalmente pela observação 

sistemática, registro em caderno de campo, fichas, questionários, relatórios e reflexão, 

portfólios (exposição das produções das crianças), auto-avaliação para as crianças 

maiores (importantíssima para a tomada de consciência da criança de seu momento de 

aprendizagens e desenvolvimento), entre outros. 

 

X) Organização Curricular 

 

 No que tange à organização do Currículo desta unidade escolar, o principal 

documento norteador que será utilizado para dar embasamento e fundamentação à 

prática pedagógica é o Currículo em Movimento do Distrito Federal com seus eixos, 

principalmente em alguns pilares que o norteiam: Educar, Cuidar, Brincar e Interagir. 

 Outro documento norteador é o Referencial Curricular para a Educação Infantil 

que aponta metas de qualidade que contribuam para que as crianças tenham um 

desenvolvimento integral de suas identidades, capazes de crescerem como cidadãos 

cujos direitos à infância são reconhecidos. Visa, também, contribuir para que possa 

realizar nas instituições o objetivo socializador dessa etapa educacional, em ambientes 

que propiciem o acesso e a ampliação pelas crianças, dos conhecimentos da realidade 

social e cultural. 

 No Currículo em Movimento da Educação Infantil, elege-se a abordagem por 

linguagens. É uma tentativa de não fragmentar os conhecimentos e de considerar a 

multidimensionalidade das crianças, ainda que seja necessário indicar parâmetros para 

o trabalho educativo a ser desenvolvido. Espera-se que as linguagens aqui destacadas 

subsidiem o planejamento dos objetivos, das condições e das aprendizagens que devem 

ser trabalhadas. Realizando atividades, investigando temas geradores, desenvolvendo 

projetos de trabalho, vivenciando experiências nos âmbitos de formação pessoal e social 

e conhecimento de mundo, adotando as múltiplas linguagens, a criança tem o direito a 

aprender. Então, por que a organização curricular por linguagens? Um novo olhar em 

relação à criança exige considerar que as aprendizagens são propiciadas por uma 

multiplicidade de linguagens. As palavras, gestos, afetividade, desenho, olhares, enfim 

tudo que compõe o espaço educativo funciona como referência de constância e 
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continuidade para a criança, tornando a instituição educativa confortável e abrindo 

caminhos para a descoberta e as manifestações infantis (ALEXANDROFF, 2010).  

 A Educação Infantil tem como atribuição instigar a criança a conhecer o mundo, 

valorizando o conhecimento de cada uma ao organizar suas ideias para conviver em 

sociedade. Como ela se expressará ou expressará esse conhecimento? Para que isso 

ocorra, “(...) é preciso estimular as várias formas do dizer, as várias linguagens de 

expressão e registro que preparam a escrita sem, no entanto, considerá-la como a única 

forma importante de linguagem” (MELLO, 2010). Os pequenos vão apropriando-se da 

cultura que a humanidade cria ao longo da história. O conjunto de objetos, instrumentos, 

ciência, valores, hábitos e costumes, lógica, linguagens (MELLO, 2010) que nos tornam 

humanos. 

 As diversas linguagens não são ilhas entre si, conectam-se e complementam-se. 

 Uma única atividade pode abrigar várias linguagens, ainda que o planejamento 

eleja como foco pedagógico apenas uma. O modo de organização das atividades pode 

colaborar para que a criança experimente diferentes linguagens, preferencialmente de 

maneira articulada, como também viva situações de aprendizagens coletivas e ou 

individuais, onde a emergência dos conflitos e dos consensos coexiste como parte dos 

processos. A proposta estrutura-se didaticamente, a partir das práticas sociais e 

linguagens que representam, mas não esgotam as múltiplas práticas e linguagens da 

criança, quais sejam: Cuidado Consigo e com o Outro, Interações com a Natureza e 

com a Sociedade, Linguagem Artística, Linguagem Corporal, Linguagem 

Matemática, Linguagem Oral e Escrita e Linguagem Digital. 

 O que se quer é que tal organização curricular por linguagens contribua 

decisivamente para um desenvolvimento coletivo e abrangente das crianças. Ou seja, 

mais do que as capacidades de se expressar de variadas formas, pretende-se que o 

trabalho com linguagens habilite os pequenos para ler e agir no mundo, “(...) o que 

implica identificar fenômenos, estabelecer relações, elaborar inferências a partir do que 

se vive e se observa, sistematizar informações, enfim, produzir conhecimento” (VITÓRIA, 

2004:09).  Portanto, é objetivo da Educação Infantil que, ao final da etapa, as crianças 

tenham os instrumentos de comunicação, expressão e representação necessários para 

poderem compreender, criar e atuar no mundo que as envolve. 
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 Importante deixar claro que na organização curricular são formulados, 

transmitidos e processados saberes explícitos, ainda que se saiba que o currículo 

comporta também os saberes que não estão evidenciados. Enfatiza-se que a 

organização curricular apresentada tem caráter didático porque a integração das 

linguagens é uma necessidade e uma imposição de um planejamento bem elaborado. 

Tal organização sistematiza as intenções educacionais e ações pedagógicas por meio 

das Linguagens em um sentido mais ampliado, que inclui o Cuidado Consigo e com o 

Outro, as Interações com a Natureza e a Sociedade e as Práticas Sociais. Organização 

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

instituição e na vida das crianças. 

 Reitera-se que o currículo regular é tomado como referência básica e, assim 

sendo, são adotadas estratégias metodológicas que visam atender as especificidades 

dos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/ superdotação. É importante estabelecer uma afinidade entre as 

necessidades discentes e o currículo adotado pela rede regular de ensino. O Currículo 

da Educação Infantil busca ser flexível e dinâmico, mas estas características podem não 

ser suficientes para superar as restrições do sistema educacional ou compensar as 

limitações reais das crianças com deficiência, transtorno ou altas 

habilidades/superdotação.  

 Desse modo e na atual conjuntura, entende-se que as adequações curriculares 

se fazem necessárias. Cabe salientar que as adequações curriculares não dizem 

respeito somente ao tipo de turma (classe comum inclusiva, integração inversa, classe 

especial, instituição educacional especializada) onde a criança se encontra inserida, mas 

é pertinente à necessidade especial apresentada por ela. Toda e qualquer adequação é 

relevante, independentemente de sua intensidade, sendo imprescindível para o processo 

de aprendizagens da criança. 

 

XI) Plano de Ação para implementação do Projeto Político Pedagógico – PPP 

 

   a) Ações nas dimensões pedagógicas, administrativas e financeiras do trabalho 

escolar: 
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 No que diz respeito à gestão pedagógica e suas vertentes: gestão de resultados 

educacionais, participativa, de pessoas, financeira e administrativa, o Jardim de Infância 

06 do Gama seguirá a Lei de Diretrizes e Bases, a proposta vigente na rede de ensino 

do Distrito Federal. A Lei n° 4.751/2012 que dispõe sobre o Sistema e a Gestão 

Democrática do Ensino Público do DF e o Currículo em Movimento. Esse, a respeito da 

gestão nesta modalidade de ensino, que afirma:  

"Gerir uma instituição de Educação Infantil pressupõe promover a participação 
coletiva dos profissionais da instituição, famílias, comunidade e crianças em um 
lócus da infância. Desse modo, a gestão democrática configura-se como chave 
que abre as portas para a comunidade e permite, incentiva e se enriquece com 
sua entrada.A gestão alcança êxito na busca para prover os meios e as 
condições para que o projeto político pedagógico se realize. A Instituição de 
Educação Infantil é um estabelecimento educacional que tem como foco a 
criança e deve adotar uma pedagogia voltada para a infância." (SEEDF, 2013 p. 
73) 

 

GESTÃO PEDÁGOGICA  

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – 

 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS AÇÕES PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

- Coordenar 

em conjunto 

com a 

comunidade 

escolar na 

elaboração, 

execução e 

avaliação do 

P.P.P.;  

- Elaborar 

Plano de Ação 

em conjunto 

- 

Planejamentos 

individuais 

terças e 

quintas. 

- Planejamento 

coletivo, 

momento de 

reflexão sobre 

as linguagens 

e habilidades 

que serão 

trabalhadas 

Trabalhar em 

parceria com 

Equipe 

Gestora, 

orientadora 

educacional, 

pedagoga, sala 

de recurso, 

professores, 

alunos e 

comunidade 

escolar. 

A Gestão 

Escolar:  

- Auxiliar a 

equipe gestora 

na construção do 

P.P.P.;  

- Auxiliar na 

construção da 

Proposta 

Pedagógica da 

escola;  

- Elaborar o 

Plano de Ação 

Durante todo o 

ano letivo. 

E de acordo com 

o plano de ação 

do JI6 e com o 

conteúdo 

programático.  

 

Baseia-se 

num trabalho 

contínuo e 

cooperativo 

de toda 

equipe 

escolar por 

meio da 

reflexão 

construtiva e 

permanente 

para 

diagnosticar 
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com a gestão e 

os professores 

contemplando 

as 

especificidades 

educativas da 

comunidade 

local;  

- Promover 

junto ao corpo 

docente 

momentos de 

reflexão e 

avaliação da 

prática 

pedagógica na 

intenção de 

construir 

elementos de 

qualidade que 

favoreçam 

todo processo 

de ensino-

aprendizagem;  

- Orientar e 

acompanhar 

os docentes no 

preenchimento 

do diário 

eletrônico;  

- Articular e 

promover a 

interação entre 

escola e 

família 

durante a 

quinzena. 

-Planejamento 

bimestral as 

quartas estudo 

envolvendo 

tema relevante 

ao fazer 

pedagógico. 

- Dar suporte 

aos 

professores 

quanto à 

confecção das 

atividades  

 

A ação 

ocorrerá de 

modo 

democrático e 

cooperativo, 

tendo em vista 

as demandas 

do processo de 

ensino-

aprendizagem 

que são 

apresentadas 

pelos docentes 

necessitando 

de soluções 

que serão 

construídas em 

conjunto com 

toda equipe 

 Pedagógico que 

será composto 

pelas atividades 

desenvolvidas 

pela 

coordenação, 

sendo que o 

Plano deverá 

conter os 

objetivos de 

todas as ações, 

além do período 

de realização e 

os seus 

responsáveis 

pela execução.  

 

Aos Professores:  

- Promover um 

espírito de equipe 

nesse ambiente 

escolar 

sensibilizando o 

corpo docente a 

participar da 

construção e 

desenvolvimento 

dos projetos 

pedagógicos e 

compartilhar suas 

experiências;  

- Ajudar na 

organização e 

elaboração das 

tarefas;  

e encontrar 

soluções 

para os 

problemas 

encontrados 

no processo 

educativo 

desta 

unidade de 

ensino. 
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construindo 

pontes 

afirmativas 

como as trocas 

de 

experiências, a 

construção de 

soluções das 

necessidades 

iminentes, 

através de 

reuniões 

pedagógicas, 

palestras 

educativas, 

oficinas, 

festividades e 

outros eventos 

culturais;  

- Orientar na 

construção do 

relatório 

descritivo da 

criança.  

- Oferecer 

suporte/auxilio 

pedagógico 

para os 

professores, 

gestores, OE e 

SEAA. 

- Dar 

embasamento 

teórico e 

escolar para 

que os 

objetivos 

traçados sejam 

alcançados.  

 

- Realizar 

momentos de 

formação 

continuada no 

ambiente de 

trabalho e fora 

dele;  

- Orientar na 

construção da 

organização 

curricular, no 

planejamento 

pedagógico 

adequando-os 

conforme as 

especificidades 

das crianças;  

- Motivar os 

professores na 

execução dos 

projetos didáticos 

desenvolvidos 

pela Secretaria 

de Educação do 

Distrito Federal;  

- Elaborar um 

espaço de trocas 

(feedback) com 

os docentes para 

se analisar, 

avaliar e propor 

soluções para as 

demandas mais 

frequentes de 

sala de aula  
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prático aos 

professores de 

acordo com o 

currículo da 

educação 

infantil e 

resguarda-lo a 

fim de que 

aconteça na 

prática 

pedagógica.  

- Trazer ideias 

para o 

enriquecimento 

do fazer 

pedagógico e 

ludicidade para 

a vivência dos 

alunos. 

- Substituir os 

professores 

quando for 

necessário e 

possível, 

sendo que a 

demanda da 

coordenação é 

prioridade. 

 

 

Aos estudantes:  

- Construir em 

conjunto com o 

corpo docente 

instrumentos e 

registros de 

observação do 

desenvolvimento 

escolar da 

criança para que 

se possa sugerir 

práticas 

pedagógicas 

adequadas ao 

processo de 

ensino-

aprendizagem.  

- Instrumentalizar 

o professor a 

contemplar o 

exercício da 

escuta sensível 

da criança por 

meio de ações e 

estratégias que 

contemplem a 

voz e a 

participação dela 

no planejamento 

pedagógico;  

- Incentivar a 

construção de 

novas 

metodologias de 
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ensino para 

atrair/despertar o 

interesse e 

participação da 

criança na 

construção do 

conhecimento.  

 

E a família:  

- Promover o 

acesso e 

participação das 

famílias na 

construção de 

propostas 

significativas para 

o contexto 

escolar;  

- Construir 

instrumentos de 

coleta de 

informações a 

respeito da 

opinião das 

famílias em 

relação ao 

trabalho 

desenvolvido na 

unidade escolar 

com objetivo de 

avançar na 

qualidade do 

ensino. 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) - SOE 

OBJETIVO

S 

ESPECÍFIC

OS  

AÇÕES/ 

ESTRATEGIAS  

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

 

Contribuir 

para o 

desenvolvi

mento 

integral do 

educando, 

ampliando 

suas         

possibilidad

es de 

interagir no 

meio 

escolar e 

social como 

ser 

autônomo, 

crítico e 

participativo

. 

 

 

a) Ações 

I. Durante o 

decorrer do ano 

será desenvolvidas 

algumas ações 

diretamente 

voltadas, para o 

corpo docente será 

desenvolvidas 

atividades coletivas 

em sala de aula que 

trabalhará temas 

previamente 

escolhidos pelo 

SOE, coordenação 

pedagógica e 

professor regente, 

Nessas atividades 

serão convidados 

os pais para 

oficinas. 

Palestrantes, 

teatros e outros 

quando possível. 

 

 

Orientador 

Educacional – 

SOE Pedagogo 

e Psicólogo da 

SEAA articulado 

com Equipe 

Gestora e 

coordenação 

Pedagógica. 

. 

Alunos, 

docentes, 

famílias e 

equipe 

gestora.  

 

No decorrer do 

ano letivo com 

revisões no inicio 

de cada inicio e 

final de semestre. 

 

 

 

Será através 

de observação 

e relatório de 

devolutivas 

para pais 

docentes e 

equipe gestora 
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II. Atendiment

o individual, no 

SOE conforme 

preenchimento de 

ficha de apoio que 

dever ser 

preenchido pelo 

professor regente 

explicando qual a 

situação de cada 

educando. 

 

III. Encaminha

mento a equipe 

psicopedagogia, 

para possíveis 

intervenções e 

diagnósticos. 

 

IV. Encaminhamentos 

a rede de atendimento 

rede social, quando 

necessário 

  Integrar 

suas ações 

às do 

professor, 

como 

colaboração 

no processo 

de           

aprendizag

em e 

desenvolvi

 

Atendimento individual 

para  

receber demandas, do

regente. 

 

Devolutivas dos 

trabalhos 

desenvolvido com 

seus alunos/ ou 

turma. 

 

Os agentes 

destas ações 

serão:  

Educandos,  

SOE, 

Docentes, 

 Coordenadores 

e  

 Durante todo ano 

letivo. 

 

 

 

Semestralmen-te. 

 

 

No mês de 

abril 

realizaremos a 

escuta 

pedagógica 

dos docentes a 

fim de retirar 

as demandas 

de 

atendimentos, 

que deverão 

ser 
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mento do 

educando. 

 

Reflexão sobre temas 

estudados nas 

coordenações 

pedagógicas, 

 

Deverá levartemas de 

interesse  para estudo e

reflexão, 

 

Será desenvolvido um

momento de reflexão com 

os docentes sobre o 

período de transição que 

ocorre entre a educação 

infantil e o ensino 

fundamental. 

 

 

No segundo semestre 

letivo realizaremos junto a 

equipe 

Pedagógica , gestora e 

família estudo de acaso 

para 

estratégia de matricula  

para  

2019. 

Outros da 

comunidade 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembro/ 

Dezembro. 

 

 

 

 

 

Setembro/ 

outubro. 

direcionadas 

através de 

ficha 

especifica para 

esse fim. 

 

Será através 

de observação 

e relatório de 

devolutivas 

para pais 

docentes e 

equipe gestora 

no final de 

cada semestre 

letivo, 

 

Bimestralmente 

será proposto 

pela equipe de 

apoio 

aprendizagem 

EEAA e o SOE 

temas de 

interesse 

coletivo 

definidos com 

os regentes  

previamente. 
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Participar 

ativamente 

do processo 

de 

integração 

família-

escola-

comunidade

, realizando 

ações que 

favoreçam o 

envolviment

o dos pais 

no processo 

educativo. 

a) Ações:

I. Atendiment

o individual aos 

pais, junto ao SOE 

para 

aconselhamento e 

encaminhamentos 

quando necessário. 

II. Estudo de 

temas pertinentes 

aos interesses dos 

pais, de maneira 

coletiva em forma 

de exposição, 

oficinas ou 

palestras. 

 

Os agentes 

destas ações 

serão: 

Educandos, 

SOE , pais ou 

responsáveis, 

docentes 

coordenadores 

e outros da 

comunidade 

escolar. 

 Durante todo ano 

letivo. 

 

Através de 

observação e 

relatos dos 

responsáveis.  

 

Identificar a 

demanda 

escolar a 

ser 

acompanha

da pelo 

Orientador 

Educacional

. 

 

Ações: 

I.Colaborar e 

participar de ações 

que viabilizem a 

avaliação das 

atividades 

pedagógicas da 

instituição 

educacional em 

que atua; 

II.Elaborar e aplicar 

instrumentos de 

coleta de dados, 

sempre que 

necessário; 

III.Elaborar hipóteses 

diagnósticas da 

Pedagogo e 

psicólogo do 

SEAA e Equipe 

Gestora 

conjunto com a 

Equipe Gestora 

e coordenação 

pedagógica 

 No decorre do 

ano letivo. 

Ata de reunião 

e observação 

no cotidiano da 

instituição 
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situação detectada, 

bem como discuti-

las com os 

professores, com 

coordenadores e 

com a direção, 

considerando o 

contexto 

pedagógico da 

instituição 

educacional; 

IV.Elaborar o Plano de 

Ação anual do 

Serviço de 

Orientação 

Educacional; 

V.Participar do 

processo de 

avaliação das 

ações realizadas 

pela instituição 

educacional. 

Integ

rar ações do 

Orientador/ 

Educacional 

com outros 

profissionai

s da 

instituição 

educacional 

e 

instituições 

a) Ações:

 

I.Identificar e 

encaminhar, de 

forma 

sistematizada e em 

articulação com a 

Equipe 

Especializada de 

Apoio à 

Aprendizagem e 

com os 

profissionais da 

 

Equipe gestora 

SOE e rede 

 Durante todo 

decorrer do ano 

letivo conforme 

demanda . 

Ata de reunião, 

relatórios e 

observação. 
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especializa

das. 

 

Educação 

Especial, quando 

for o caso, os 

alunos que 

apresentam 

problemas de 

conduta e 

dificuldades 

específicas de 

aprendizagem, 

quando necessário; 

II.Conhecer e 

articular ações com 

as redes sociais 

existentes na 

comunidade em 

que atua. 

 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) 

EQUIPE ESPECIALIZADA (EEAA) 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Identificar as 

convergências, 

incoerências, 

conflitos ou 

avanços 

existentes nas 

ações 

institucionais. 

Análise dos 

Documentos 

institucionais da 

Unidade 

Escolar: Projeto 

Político 

Pedagógico; 

Estratégia de 

Matrícula; 

Enturmações; 

Pedagogo e 

Psicólogo do 

SEAA 

Secretária 

escolar  

Apoio 

Administrativo 

Alunos, 

docentes, 

famílias e 

equipe 

gestora.  

No decorrer do 

ano letivo com 

revisões no inicio 

de cada inicio e 

final de semestre. 

 

Relatar os 

instrumentos/ 

procedimentos 

de avaliação 

utilizados para 

se alcançar o 

objetivo 

formativo. 
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Identificar nas 

práticas 

educativas, as 

tendências 

educacionais e 

as concepções 

sobre 

educação, 

ensino, 

desenvolvimen

to e 

aprendizagem 

Conhecer a 

estrutura física 

e funcional da 

escola. 

Identificar a 

organização e 

as relações 

que se 

desenvolvem 

no processo 

de gestão 

escolar. 

 

Identificar os 

tipos de 

interações que 

ocorrem entre 

os segmentos 

que compõem 

a comunidade 

escolar. 

 

Turmas em 

vigência; 

Quadro de 

funcionários; 

Organização 

dos 

espaços/tempos 

do cotidiano 

escolar; Análise 

da Estrutura 

física da 

Unidade 

Escolar; Análise 

de cada turma 

pelo sistema; 

Análise das 

portarias, 

regimentos e 

normas da 

SEEDF; 

Levantamento 

de dados com a 

secretaria: 

quantitativo de 

alunos, índices 

de reprovação, 

defasagem 

idade/série, 

novos alunos; 

Escuta 

pedagógica com 

professores, 

direção, 

coordenação, 

Orientador 

Educacional 

(Diretrizes de 

Avaliação 

Educacional 

2014-2016) 
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Conhecer o 

regimento 

interno, os 

projetos e a 

proposta 

pedagógica. 

 

SOE, Salas de 

Recursos etc; 

Participação nas 

Coordenações 

Coletivas e 

momentos de 

planejamentos 

diversos; 

Conhecer 

projetos das 

redes sociais e 

comunitárias 

que 

desenvolvem 

seus trabalhos 

com a 

comunidade 

escolar da 

região. 

Articular 

parcerias com 

os diversos 

serviços 

oferecidos na 

região: Centros 

de Saúde, 

Centro de 

Orientação 

Médico 

Psicopedagógic

o (COMPP), 

Centro de 

Atenção 
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Psicossocial 

(CAPS), 

Conselhos 

Tutelares, 

Centro de 

Referência da 

Assistência 

Social (CRAS), 

Centro de 

Referência 

Especializado 

de Assistência 

Social (CREAS), 

entre outros. 

Analisar os 

sentidos 

subjetivos 

presentes nas 

vozes 

institucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

Perceber as 

contradições 

presentes nos 

Participação em 

todos os 

espaços/tempos 

do cotidiano 

escolar 

pertinentes ao 

processo de 

ensino e 

aprendizagem; 

 

Acompanhar a 

implementação 

e resultados dos 

projetos na 

Unidade 

Escolar. 

 

Observação do 

contexto 

cotidiano da 

Pedagogo e 

Psicólogo da 

SEAA articulado 

com Orientador 

Educacional – 

SOE 

Pedagogo e 

Psicólogo da 

SEAA articulado 

com Equipe 

Gestora e 

coordenação 

Pedagógica. 

 A escuta das 

vozes 

institucionais 

acorrerá da 

seguinte maneira: 

Regentes 

semanalmente 

quanto a 

ocorrências, 

quinzenalmente 

no planejamento 

pedagógico, 

mensalmente nas 

coordenações 

coletivas e 

semestralmente 

nas reavaliações 

institucionais. 
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discursos x 

práticas dos 

profissionais 

que atuam no 

contexto 

escolar. 

Unidade 

Escolar. 

 

Promover 

reflexões sobre 

a inserção dos 

princípios da 

Educação 

Integral do 

sujeito: 

integralidade, 

intersetorializaç

ão, 

transversalidade

, diálogo escola 

e comunidade, 

territorialidade, 

trabalho em 

rede, 

integralidade. 

 

Observações 

em sala de aula 

para análise dos 

aspectos de 

interação dos 

envolvidos no 

processo de 

ensino e 

aprendizagem; 

 

Entrevistas com 

os Professores 

Regentes para 

coletar dados 
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pertinentes ao 

processo 

educacional e 

das queixas 

escolares em 

questão; 

 

Participação em 

todos os 

espaços/tempos 

do cotidiano 

escolar 

pertinentes ao 

processo de 

ensino e 

aprendizagem; 

Acompanhar a 

implementação 

e resultados dos 

projetos na 

Unidade 

Escolar. 

Observação do 

contexto 

cotidiano da 

Unidade 

Escolar. 

Promover 

reflexões sobre 

a inserção dos 

princípios da 

Educação 

Integral do 
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sujeito: 

integralidade, 

intersetorializaç

ão, 

transversalidade

, diálogo escola 

e 

comunidade,terr

itorialidade, 

trabalho em 

rede, 

integralidade. 

Observações 

em sala de aula 

para análise dos 

aspectos de 

interação dos 

envolvidos no 

processo de 

ensino e 

aprendizagem; 

Entrevistas com 

os Professores 

Regentes para 

coletar dados 

pertinentes ao 

processo 

educacional e 

das queixas 

escolares em 

questão; 

Promover 

Oficinas 
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Temáticas 

acerca de 

dificuldades 

encontradas e 

percebidas no 

processo em 

parceria com 

Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, 

SOE e Salas de 

Recursos. 

Promover 

reuniões 

regulares com a 

Direção da 

Unidade 

Escolar; 

Participação em 

planejamentos 

diversos acerca 

dos projetos da 

escola. 

Contribuir com a 

organização 

curricular de 

acordo com os 

Parâmetros do 

Currículo em 

Movimento da 

SEEDF. 
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Contribuir para 

a elaboração e 

implementação 

do Projeto 

Político 

Pedagógico. 

 

Contribuir para 

a reflexão de 

situações que 

impedem o 

desenvolviment

o do trabalho 

coletivo. 

 

Desenvolver 

coletivamente 

estratégias que 

favoreçam o 

trabalho em 

equipe. 

Contribuir com 

o 

desenvolviment

o de 

competências 

técnicas, 

metodológicas 

e pessoais dos 

professores e 

corpo técnico 

da instituição de 

Proporcionar 

momentos de 

avaliação e 

reconstrução do 

Projeto Político 

Pedagógico; 

 

Participar das 

Coordenações 

Coletivas 

apresentando 

intervenções/sug

estões 

pertinentes aos 

planejamentos 

em questão; 

 

Promover 

Oficinas 

Temáticas 

acerca de 

dificuldades 

encontradas e 

percebidas no 

processo em 

parceria com 

Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, 

SOE e Salas de 

Recursos. 

 

Propor 

momentos de 

estudos e 

Pedagogo e 

psicólogo do 

SEAA conjunto 

com a Equipe 

Gestora , 

Coordenação 

pedagógica 

e SOE. 

 Semana 

Pedagógica do 

início do ano 

letivo. 

Mensalmente, 

semanalmente nas 

coordenações e 

mensalmente nas 

coletivas. 

Semestralmente 

 

Os professores 

registrarão suas 

considerações 

em instrumento 

construído para 

verificar: 

-relevância do 

conteúdo de 

formação; 

-estratégia 

utilizada; 

-organização do 

tempo/espaço; 

-material de 

apoio 

disponibilizado. 
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ensino nas 

quais atuam 

reflexões 

apresentando 

sugestões de 

bibliografias e 

temas 

pertinentes. 

 

Orientações aos 

Professores 

Regentes por 

ano/série ou 

individualmente 

de acordo com 

os aspectos 

analisados e/ou 

problematizados. 

 

Participação nos 

Conselhos de 

Classes. 

 

Participação em 

Estudos de 

Casos. 

 

Promover 

Oficinas 

Temáticas 

acerca de 

dificuldades 

encontradas e 

percebidas no 

processo em 

parceria com 

Direção, 
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Coordenação 

Pedagógica, 

SOE e Salas de 

Recursos. 

 

Propor 

momentos de 

estudos e 

reflexões 

apresentando 

sugestões de 

bibliografias e 

temas 

pertinentes. 

 

Participação nos 

planejamentos 

dos projetos 

interventivos e 

outros. 

Promover 

reflexões sobre 

novos focos de 

análise para o 

processo de 

ensino e 

aprendizagem, 

enfatizando a 

relação 

bidirecional 

constitutiva do 

ensinar e do 

aprender como 

processo não 

Analisar práticas 

escolares 

favorecendo o 

desempenho 

escolar dos 

alunos, com 

vistas à 

concretização de 

uma cultura de 

sucesso escolar. 

Acompanhar e 

atender de forma 

individualizada 

intervindo 

Pedagogo e 

psicólogo do 

EEAA e Equipe 

Gestora 

 Semanalmente e 

Mensalmente 

 

Os professores 

registrarão suas 

considerações 

em instrumento 

construído para 

verificar: 

-relevância do 

conteúdo de 

formação; 

-estratégia 

utilizada; 
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dicotomizado 

de articulação 

teórica e 

prática. 

Construir 

juntamente com 

o professor, 

alternativas 

teórico-

metodológicas 

de ensino e de 

avaliação com o 

foco na 

construção de 

habilidades e 

competências 

dos alunos. 

Promover 

juntamente com 

o professor, 

situações 

didático-

metodológicas 

de apoio à 

aprendizagem 

do aluno, 

incorporadas às 

práticas 

pedagógicas. 

Fornecer 

subsídios para 

que as ações 

escolares 

diretamente com 

o aluno 

priorizando as 

dificuldades 

específicas de 

cada um 

trabalhando as 

percepções, 

habilidades e 

expectativas a 

respeito de sua 

vida escolar. 

Assessorar à 

rotina de sala de 

aula com 

intervenções 

pedagógicas 

específicas. 

Contribuir para 

que o professor 

regente promova 

situações 

didáticas de 

apoio à 

aprendizagem do 

aluno 

construindo 

alternativas 

teórico-

metodológicas de 

ensino com foco 

na construção de 

habilidades e 

competências 

pelos alunos. 

-organização do 

tempo/espaço; 

-material de 

apoio 

disponibilizado. 
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ocorram tanto 

em uma 

dimensão 

coletiva quanto 

individual. 

Intervir junto 

aos sujeitos e 

aspectos que 

possam 

dificultar o 

processo de 

ensino e 

aprendizagem. 

Intervir no 

processo de 

ensino da 

leitura e escrita, 

compreendendo

-o como base 

para aquisição 

dos 

conhecimentos 

escolares. 

Identificar os 

elementos que 

interferem no 

processo 

educativo. 

Investigar como 

ocorre o 

processo de 

Acompanhar os 

projetos 

interventivos, 

reagrupamentos 

escolares da 

escola. 

Realizar 

atividades 

dirigidas, tais 

como jogos, 

dramatizações, 

entre outras, com 

objetivos 

pedagógicos de 

propiciar 

interação entre 

os alunos e o 

desenvolvimento 

perceptivo, 

psicomotor, 

afetivo, bem 

como a 

consciência de 

si, possibilitando 

aos alunos a 

realização de 

produções 

gratificantes. 

Elaborar 

Relatórios de 

Avaliação e 

Intervenção 

Pedagógica para 

os alunos 

acompanhados 
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ensino e de 

aprendizagem. 

Implementar 

uma proposta 

de avaliação 

formativa e 

processual que 

atenda às 

necessidades 

individuais dos 

estudantes. 

Avaliar de 

maneira 

contextual os 

estudantes para 

encaminhament

os necessários 

e/ou previstos 

na estratégia de 

matrícula da 

SEDF e ainda 

para promover 

a adequação 

curricular e 

pedagógica. 

Elaborar 

documentos/rel

atórios 

apresentando a 

conclusão de 

cada caso e 

indicando as 

possibilidades 

nos 

Procedimentos 

de Avaliação e 

Intervenção das 

Queixas 

Escolares. 

Promover 

reflexões junto  

aos professores 

regentes acerca 

dos processos de 

ensino-

aprendizagem, 

aspectos sobre 

processos e 

adaptações 

avaliativas. 

Encontros e 

reuniões com 

pais e/ou 

responsáveis. 

Devolutivas em 

todos os campos 

de atuação da 

EEAA/SAA: 

coordenações 

coletivas, 

conselhos de 

classe, oficinas 

temáticas, 

reuniões com 

gestão, reunião 

com pais e/ou 

responsáveis, 

planejamentos 
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de adequação 

educacional e 

de intervenção 

pedagógica 

para a situação 

escolar do 

estudante. 

Guiar as ações 

dos professores 

e outros 

profissionais da 

educação para 

o planejamento 

e execução de 

intervenções 

educacionais 

adequadas à 

situação escolar 

do estudante. 

pedagógicos, 

dias letivos 

temáticos e etc. 

 

 

XII) Acompanhamento e Avaliação do Projeto Político Pedagógico 

 

 O documento norteador para avaliação nas escolas públicas do Distrito Federal 

são as "Diretrizes de Avaliação Educacional", em vigência, onde se discute concepções, 

procedimentos e instrumentos avaliativos e, apresenta, as diretrizes que constituem, 

juntamente com a Proposta Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação, o 

Regimento Escolar das Unidades de Ensino e o Currículo em Movimento da Educação 

Básica, suporte didático-pedagógico e teórico-metodológico para o planejamento, o 

desenvolvimento, a organização e a avaliação do trabalho pedagógico na Educação 

Básica e suas respectivas modalidades.  
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 A avaliação é concebida como um instrumento que vai intervir no planejamento 

de todas as ações pedagógica relacionadas à toda equipe da Unidade Escolar, 

associadas às diretrizes do Projeto Político Pedagógico da escola. 

 O Jardim de Infância 06 do Gama estará em constante avaliação ao término de 

cada atividade, planejamento, evento, projeto ou quaisquer ação pedagógica proposta 

durante os seguintes momentos: (a) Coordenações Semanais Coletivas; (b) Dias Letivos 

Temáticos; (c) Conselhos de Classe; (d) Estudos de Caso; (e) Planejamentos 

Pedagógicos junta à comunidade escolar e Reuniões de Pais e Responsáveis; (f) 

Formações continuadas; (g) Atividades e Reuniões com Unidade Regional de Educação 

Básica ou outros setores da Coordenação Regional de Ensino ou das Subsecretarias da 

SEEDF; (h) outros. 

 

XIII) Projetos Específicos  

 

- VI Plenarinha da Educação Infantil- Universo do Brincar: A Criança do Distrito 

Federal e o Direito ao Brincar: Sendo a Plenarinha como um processo no qual as 

crianças participam ativamente das reflexões em torno de seus direitos e necessidades, 

o projeto pauta-se na escuta sensível e atenta às crianças, de forma a considerar sua 

percepção sobre as situações que vivenciam na escola e na sociedade (VI Guia da 

Plenarinha). A temática "Universo Brincar: A Criança do Distrito Federal e o Direito ao 

Brincar" surgiu a partir da avaliação final do projeto realizado em 2017. Diante disso, a 

nossa Unidade Escolar desenvolverá o projeto da Plenarinha, em atendimento às 

Políticas Públicas de Educação do Distrito Federal, contribuindo para a formação das 

nossas crianças como sujeitos ativos, participativos e protagonistas de suas próprias 

histórias. Assim, teremos o VI Guia da Plenarinha como norteador do nosso projeto, bem 

como outras fontes de pesquisa. O objetivo da Plenarinha 2018 é vivenciar o brincar, a 

brincadeira e o brinquedo como ferramentas para aprender, desenvolver e expressar-se 

de maneira integral. 

- "Um, Dois, Três... Comidinha no Prato com Amor e Cuidado": Tem como objetivo 

apresentar às crianças as boas práticas da alimentação saudável e a contribuição do uso 

sustentável da matéria-prima e o autoservimento como subsídio à formação da 

autonomia, bem como envolver toda a comunidade escolar como responsáveis pelo 
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sucesso do projeto. Tendo a infância como importante fase de aprendizagem, 

consideramos ser também um período propício à formação de boas práticas e condutas. 

Diante disso, o projeto em de encontro com a necessidade de oferecermos aos nossos 

pequenos momentos de reflexão sobre a importância de se alimentar bem, aliada à 

prática do autoservimento, em que abordaremos o desenvolvimento sustentável, por 

meio da apresentação da matéria-prima dos utensílios de plástico e os novos, bem como 

o desperdício de alimento e suas consequências, além de que iremos de encontro com 

um dos eixos integradores do Currículo da Educação Infantil, o Cuidar, uma vez que o 

autoservimento exige um olhar mais atencioso à criança, tanto pelos profissionais, 

quanto pela família. Dessa forma, o projeto contribuirá para a reeducação alimentar, o 

desenvolvimento da criticidade da criança acerca dos temas abordados e a promoção 

da autonomia, visto que muitas crianças são servidas pelos adultos tanto no ambiente 

familiar, quanto no escolar. Assim, toda a comunidade escolar participará do projeto, 

sendo necessária uma ação conjunta, pois perpassa desde à formação da reeducação 

alimentar, quanto à consciência do bom uso e cuidado com o acervo patrimonial 

(utensílios). 

- Detran nas escolas: O Programa DETRAN nas Escolas visa implantação e 

implementação da Educação para o Trânsito na Rede Pública de Ensino, de maneira 

constante, no Projeto Político Pedagógico das escolas, por meio da capacitação de 

profissionais de magistério da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e da 

distribuição de material de apoio didático com a temática “trânsito” para os estudantes 

da Educação Básica e, também, nas modalidades da Educação Especial, Educação de 

Jovens e Adultos – EJA e Educação Profissional. 
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