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APRESENTAÇÃO 

 

 O Projeto Político Pedagógico(PPP) que ora se apresenta, segue as 

orientações  apresentadas no Currículo em Movimento da Educação Básica da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e fundamenta-se na 

Pedagogia Histórico Crítica e na Psicologia Histórico Cultural, opção teórico-

metodológica que se assenta em inúmeros fatores, dentre eles  a realidade 

social,econômica e cultural da comunidade local,tem como objetivo definir a 

organização  administrativa e curricular, bem como  orientar a prática pedagógica da 

instituição, em consonância com a legislação vigente. 

  O presente Projeto Político Pedagógico foi elaborado coletivamente e de 

modo reflexivo, considerando a realidade da comunidade e priorizando melhorias na 

qualidade de ensino prestado às crianças que atende propondo se a transformar a 

sociedade, engajados na formação de cidadãos conscientes e críticos do papel 

social que desempenham na sociedade para além dos muros da escola. 

 O Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência,oferta 

à comunidade local Educação Infantil para crianças de  02 (dois) e  3 ( três )anos, 

em período integral e sem nenhum custo. A instituição oferta um espaço voltado 

para o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes, comprometido com os 

múltiplos e interdependentes aspectos do desenvolvimento cognitivo, afetivo e sócio-

emocional, tendo como referência às possibilidades sócio-educacionais das 

crianças. 

 Tem como objetivo propiciar um ambiente rico em estímulos e integração para 

sanar dificuldades básicas, desenvolver a funcionalidade escolar e promover a 

participação social da criança, ou seja, favorecer o movimento de conquista de 

espaço, de direcionamento ao outro e ao meio ambiente - condições básicas para a 

aprendizagem de si, do outro e do mundo ao seu redor. 

 Para tanto, esta proposta apresenta a história e realidade desta instituição, 

bem como a organização do trabalho pedagógico , sua organização e estrutura 

física para acolher as crianças, as famílias e os profissionais que atuam no Centro 

de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência( CCEIMMP). 
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A.DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 
 
         A 1. Dados da Mantenedora 

 
 

A.1- Mantenedora Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi 

A.2- CGC 33.523.945/0001-47 

A.3- Endereço Qd. 12, AE nº 01, Setor Leste Gama-DF 

A.4- Telefone/Fax/ e-mail  3032-6776/33484-4973 - oasas@brturbo.com.br 

A.5- Data da fundação 27 de julho de 1990 

A.6- Registros CNAS- 71010.008408/2008-14 
CAS-314/1998 
CDCA/DF-047/2009 

A.7- Utilidade Pública Distrital - Decreto nº 20.612 
Federal – Decreto nº 50.517/61 

A.8- Presidente Antonio Carlos Nogueira 

 

 

 

         A 2. Dados da Instituição Educacional 

 
 

B.1- Nome da Instituição Centro de Convivência e Educação Infantil 
Maria Mãe da Providência 

B.2- Endereço Setor Sul Comercio Local 103 Lote F A/E  
Santa Maria – DF 

 
B3.- Telefone/Fax/e-mail 

 
(061) 3393-5303 

convivenciamariamaeprovidencia@gmail.c
om 
 

B4.- Data de criação 17 de novembro de 2005 

 
B.5- Convênio  

SEDF – Secretaria de Estado de Educação 

B.6- Turno de Funcionamento 
Integral 

7h 30min às 17h 30min 

B.7- Etapas da Educação Básica 
oferecida 

Educação Infantil 

 

 

 

 

 

mailto:oasas@brturbo.com.br
mailto:convivenciamariamaeprovidencia@gmail.com
mailto:convivenciamariamaeprovidencia@gmail.com
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 1. HISTORICIDADE 

 O Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência, 

localizado no Setor Sul Comércio Local 103 Lote F A/E Santa Maria – DF, inscrito no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica– CNPJ – sob nº 33.523.945/0002-28, é a 

terceira unidade das Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi – OAPNB, entidade 

mantenedora fundada em 20 de fevereiro de 1988, com o nome de Obras 

Assistências São Sebastião (OASAS), na Paróquia de São Sebastião, no Setor 

Leste do Gama. Sua concepção foi consolidada pelo ideal cristão do fundador 

Presidente, Pe. Natale Battezzi (in memoriam), que inspirou-se na Campanha da 

Fraternidade do ano de 1987, com lema: Quem acolhe o menor, a mim me acolhe. O 

trabalho teve a companhia de muitos amigos e voluntários, como a Irmã Aurimar das 

Filhas do Amor de Jesus Cristo, Irmãs Beneditinas da Providência Divina, Irmã 

Mariaolina e de muitos benfeitores.  

  A OAPNB conta com uma diretoria formada por pessoas comprometidas e 

participantes da comunidade da Paróquia São Sebastião (Gama-DF) que, no ano de 

2015, em homenagem ao Pe. Natale decidiu mudar o nome de OASAS (Obras 

Assistenciais São Sebastião) para Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi – 

OAPNB. 

 A OAPNB é uma entidade filantrópica e de interesse público, social e 

educacional, que vem prestando serviços dessa natureza nas comunidades do 

Gama e Santa Maria/DF. Seu fundador, Pe. Natale Battezzi, inspirado no ideal de 

caridade cristã, criou em 1988, no Setor Leste do Gama, a Creche Nossa Senhora 

do Carmo, e duas instituições em Santa Maria, a Creche Sagrada Família, em 1996, 

e a Escola Maria Mãe da Providência, em 2007, atualmente denominada Centro de 

Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência.  A ideia de construir 

essa escola surgiu para atender as crianças da Creche Sagrada Família e da 

comunidade da região de Santa Maria Sul. 

 Para viabilizar a construção da escola, a mantenedora contou com o auxílio 

financeiro de algumas famílias Italianas, que vieram a contribuir com doações para a 

idealização do projeto educacional, que tornou-se realidade no dia 19 de novembro 

de 2005, com a inauguração da Escola Maria Mãe da Providência. Em 
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agradecimento à generosa atitude desses benfeitores, algumas salas de aula da 

escola trazem os nomes dessas famílias, como forma de homenageá-las.  

 No dia 05 de fevereiro 2007, iniciaram as atividades pedagógicas da 

instituição educacional Maria Mãe da Providência, com a presença do Diretor da 

Mantenedora, Pe. Natale Battezzi, das religiosas e da equipe pedagógica da 

instituição, juntamente com a comunidade, que prestigiou este momento tão 

esperado. Inicialmente a escola atendia crianças na faixa etária de 3 a 9 anos, 

depois passou a atender uma média de 180 alunos por ano, do Maternal (Educação 

Infantil) ao 5º ano (Ensino Fundamental) e, atualmente, atende apenas 02 ( dois )  e 

03 ( três ) anos da Educação Infantil.  

             A partir de 2016, o Colégio Maria Mãe da Providência conveniou-se com a 

Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal (SEDF) para atender 332 

(trezentas e trinta e duas) crianças de 3 e 4 anos em período integral. Denominando-

se, a partir desse momento, Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe 

da Providência. 

Atos legais 

 A Portaria nº 156 de 24/07/2008 com base no Parecer 137/08, credenciou, 

por 3 anos, a partir de 2/01/2007, a Escola Maria Mãe da Providência; 

autorizou o funcionamento da educação infantil–creche e pré-escola; 

autorizou o funcionamento do Ensino Fundamental de 9 anos (anos iniciais) 

implantado a partir de 2007, de forma gradativa; autorizou, em caráter 

excepcional, o ensino fundamental de 8 (oito) anos – anos iniciais – para  

exclusivos fins de regularização da vida escolar das crianças recebidas pela 

Escola Maria Mãe da Providência, em 2007; aprovou a matriz curricular para 

o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos – anos iniciais – e a Matriz Curricular 

para o ensino fundamental de 8 (oito ) anos anos iniciais. 

 A Portaria nº 341 de 04/09/2009: aprovou o Regimento Escolar da Escola 

Maria Mãe da Providência, e determinou que a direção da instituição desse 

ampla divulgação do Regimento Escolar a toda comunidade escolar. 

 A Portaria nº 74 de 07/04/2010: com base no Parecer 88/2010-CEDF, 

recredenciou, pelo período de 2/01/2010 a 31/12/2019, a instituição e alertou 
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para o atendimento, no prazo devido, ao que dispõe o art. 37 da Lei Distrital 

nº 4.457, de 23 de dezembro de 2009. 

 A Ordem de serviço nº 64 de 12/04/2012 autorizou a mudança de 

denominação da Escola Maria Mãe da Providência para Colégio Maria Mãe 

da Providência. 

 A Portaria nº 281 de 05/12/2013: autorizou a oferta do Ensino Fundamental 

de 9 (nove) anos, 6º ao 9º ano, do Colégio Maria Mãe da Providência, 

aprovou a Proposta Pedagógica, incluindo a Matriz Curricular. 

 A ordem de serviço nº 11 de 29/01/2014 aprovou o Regimento Escolar do 

Colégio Maria Mãe da Providência e,determinou que a direção da instituição 

de ampla divulgação do Regimento Escolar entre os membros da comunidade 

escolar. 

 A ordem de serviço nº 76 de 09/10/2015 homologou a mudança de 

denominação da mantenedora do Colégio Maria Mãe da Providência, Obras 

Assistenciais São Sebastião - OASAS, para: OAPNB - Obras Assistenciais 

Padre Natale Battezzi. 

 A ordem de serviço nº 81 de 13/10/2015 autorizou o encerramento da oferta 

de Ensino Fundamental, a partir do ano letivo de 2016, no Colégio Maria Mãe 

da Providência e autorizou que a conservação, manutenção e guarda do 

acervo fiquem sob a responsabilidade da OAPNB – Obras Assistenciais 

Padre Natale Battezzi. 

 A portaria nº 37 de 22/02/2016 autorizou a mudança de denominação do 

Colégio Maria Mãe da Providência, para Centro de Convivência e Educação 

Infantil Maria Mãe da Providência. 

 A portaria nº 255 de 03/08/2016 autorizou, em caráter excepcional e a título 

precário, o funcionamento da Educação Infantil - creche, para crianças de 2 

(dois) anos, no Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da 

Providência, pelo prazo de 1 (um) ano; informou que a instituição educacional 

ficou obrigada a cumprir a legislação vigente. 

 

 

 

 



9 

 

2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP)foi elaborado a partir da escuta 

minuciosa dos diversos segmentos da comunidade escolar. As vozes, outrora 

individualizadas, se uniram para consolidar a construção de uma proposta que vai 

além dos muros da escola, com intuito de fazer valer as próprias escolhas erguendo 

se em um currículo vivencial e com equidade. 

A construção desse projeto contou com a participação, da comunidade 

escolar em encontros, entrevistas e reflexões cotidianas, demonstrando 

compromisso com a constituição de um instrumento que vai além de uma 

representação de grupo mas que promove a busca por uma educação com 

qualidade social. As coordenações coletivas e os dias letivos temáticos propostos 

pelo calendário escolar são momentos valiosos para essa construção e serão 

determinantes para a manutenção e atualização do projeto que se segue. 

Através de aplicação de questionário socioeconômico familiar, que acontece 

no ato da matrícula verifica se que o CCEIMMP está inserido num contexto em que 

pouco mais da metade das famílias moram nas proximidades da creche e que as 

residências são em sua maioria de alvenaria conforme gráficos 1 e 2 . 

                                               

 

 

 

  

 

  

 

                                                                     

 

 

                                                                                                    GRÁFICO 1 

 

 

 



10 

 

            
                                                                                  GRÁFICO 2 

 

A instituição declara se confessional uma vez que pertence á religião cristã 

católica. 

 Os dados apresentados têm como objetivo apresentar a realidade sociocultural da 

comunidade escolar para melhor desenvolver e atender ás demandas nos projetos 

desenvolvidos em nível local, enfatizando ainda os valores e princípios de 

solidariedade, companheirismo, partilha, amor, respeito, entre outros. 

Identificamos que 61% dos alunos vivem com os pais, surgindo ainda aqueles 

que vivem somente com um dos genitores,37% moram com as mães e apenas 1% 

moram com o pai, como também acompanhados por algum outro membro da família 

conforme aponta gráfico 3. 

                                                                            

 

                      

                                                                                        GRÁFICO 3 

 

Essas informações são relevantes para subsidiar o trabalho proposto pela 

escola que atua na promoção de praticas cognitivas e sociais, que permeiam o 
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campo afetivo uma vez que entende que esse sujeito está em constante processo 

de desenvolvimento. O gráfico 4 indica a situação socioeconômica da maioria das 

famílias atendidas é de baixa renda, mas apresentam também famílias de média 

renda (servidores públicos, micro empresário e outras especificidades). Outro fato 

marcante, no perfil familiar das crianças atendidas, é que em torno de 62% das 

mães são trabalhadoras formais ou informais (diaristas, cuidadoras de crianças, 

manicure e cabeleireira); o que sustenta a necessidade da oferta da educação em 

tempo integral que lhe ofereçam uma educação pautada nos eixos “cuidar e educar” 

de forma integradora. 

                                                                             

 

 
 
 
 
 
  
 
          

 

                                                                                GRAFICO 4 

 

O questionario social revela ainda outra particularidade das familias ,22% das 

crianças são beneficiadas com o Programa do Governo Federal “ Bolsa Familia” 

configurando se como carentes, conforme aponta gráfico 5.  

 

                     
GRÁFICO 5 

Ao entrar em contato, pela primeira vez, com a sua turma, os educadores são 

orientados a cuidadosamente observarem seus alunos e atentar para os 

conhecimentos que já possuem, bem como suas potencialidades e fragilidades de 
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suas competências para que o planejamento atenda e seja adequado às 

necessidades de cada estudante.   

 Goulart (1995) baseado em Piaget coloca que a relação observador-

observado na educação deve ser horizontalizada, ou seja deve promover a 

igualdade, sendo o trabalho pedagógico definido tanto pelo professor quanto pelo 

aluno; baseando-se nos conhecimentos que o aluno já possui e em seus interesses.    

 As crianças da faixa etária de 2 (dois) e 3 (três) anos apresentam um interesse 

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

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

crianças partilham suas experiências em rodinha de conversa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERNAL I EM ATIVIDADE (2018) 

 

A Comunidade Escolar se faz presente nos eventos propostos por essa 

Instituição de maneira efetiva inclusive na construção da Projeto político pedagógico 

da escola, por meio de atividades como os dias letivos temáticos propostos no 

calendário escolar.  

Percebe-se, também, que a comunidade escolar entende que sua maior 

participação mostra-se necessária para o desenvolvimento efetivo dos alunos, 

compreendendo a escola como um espaço de mudança e ascensão social na vida 

dos envolvidos. Salienta ainda, que o sucesso escolar depende da parceria entre 

família e escola. 

Cabe ressaltar, ainda, que essa Instituição de Ensino procura promover a 

inserção da família em seu espaço, bem como o fortalecimento dos vínculos 

familiares tendo em vista o desenvolvimento do aluno em sua integralidade, 

respeitando suas limitações com um olhar inclusivo, propiciando a valorização de 

suas competências. 
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1º MOMENTO DO ANO DE 2018  COM AS FAMILIAS DO CCEIMMP 

3. FUNÇÃO SOCIAL 

 

A função social do CCEIMMP é oferecer um atendimento de qualidade, 

formando alunos com senso crítico e protagonistas em sua aprendizagem, reflexivo, 

autônomo e conscientes de seus direitos e deveres tendo compreensão da realidade 

do país, sendo aptos a construir uma sociedade mais justa, tolerante as diferenças 

sejam culturais, étnicas, sociais ou humanas com abordagens pertinentes tais quais: 

orientação sexual, pessoas com necessidades especiais, etnias culturais e religiosas 

etc.  O objetivo do trabalho é destacar a importância das temáticas não só no âmbito 

escolar mas sim em toda a sociedade, aumentando a quantidade de pessoas 

capazes de pensar e agir como seres históricos e sociais que tenham consciência 

de sua importância no processo de transformação de si mesma e do mundo. 

As transformações no mundo e na sociedade nos últimos anos exigem 

mudanças em especial no sistema educacional. Uma boa escola hoje não carece 

apenas de espaços adequados e de bons professores. Atualmente, escola e 

professores devem conhecer a realidade da comunidade que estão inseridos, 

valorizando e acolhendo as demandas oriundas dessa diversidade. 
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Nessa perspectiva, buscamos novas formas de despertar o interesse e 

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

formação de um cidadão ético e participativo. Buscamos garantir à comunidade 

escolar as condições necessárias para atender as temáticas que permeiam o 

cotidiano dos estudantes através dos eixos transversais do currículo da SEDF que 

são: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Através dos conselhos escolares nos 

propomos um espaço de escuta e fala das famílias, entendemos necessário a 

conscientização de cada família quanto á responsabilidade em participar ativamente 

da construção do conhecimento, tornando os pertencentes a esse momento ímpar 

na vida de seus filhos. A partir desses momentos por serem questões 

contemporâneas, fundamentais para a consolidação da democracia, do Estado de 

Direito e da preservação do ambiente em que as pessoas vivem; essas temáticas 

tratam de processos que estão sendo intensamente vivenciados pela sociedade 

brasileira de um modo geral e por toda a comunidade escolar em seu cotidiano. 

Entende-se que o professor é um mediador de novas conquistas, atento e 

carinhoso, organiza o espaço e o tempo da escola com intuito de ampliar e 

sistematizar os conhecimentos e a aprendizagem, sempre valorizando e respeitando 

as hipóteses, interesses, os experimentos e a criatividade como forma de expressão 

das crianças.  

As atividades propostas, priorizam a interação entre as crianças e essa 

mediação é fundamental para que a criança adquira segurança em suas 

capacidades motoras, afetivas, cognitivas, expressivas, sociais e acima de tudo para 

que aprenda a resolver seus problemas e conflitos através do diálogo e respeito,não 

deixando de entender esse espaço como um lugar de  brincadeira, liberdade, 

movimento e encontros. 

Ter autonomia representa ter oferecido à criança o conhecimento de si como 

um sujeito único, mas na convivência com o outro compartilhando regras, valores e 

atitudes. A autonomia inicia-se com pequenas atitudes: aprender a cuidar dos 

próprios materiais e do material coletivo, ajudar a guardar os brinquedos, organizar o 

espaço depois do seu uso e ajuda aos colegas, destacando a responsabilidade e a 

cooperação.  

Vale salientar que são levadas para as reuniões de  coordenação coletivas 

com os educadores, que acontecem conforme plano de trabalho aprovado pela 
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SEDF, reflexões  e formação continuada acerca do desenvolvimento da criança, 

como também estudos mediados pelos Serviço de Orientação Educacional (SOE), 

profissionais da rede parceira e colaboradores que ao serem convidados , 

prontamente nos oportunizam momentos de trocas e reflexões, debates e palestras 

de motivação,  de assuntos relevantes e pertinentes a nossa pratica pedagógica. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Coordenação coletiva 2018                                           Coordenação coletiva 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parceria com o Conselho Tutelar:” Maus tratos” 
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4.FUNDAMENTOS NORTEADORES DA PRÁTICA EDUCACIONAL 

 

 O Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência 

destina-se à prestação de serviços educacionais gratuitos a clientela local de Santa 

Maria, com o intuito de oportunizar a essas crianças uma educação adequada e de 

qualidade, direcionada aos valores cristãos e de boa convivência. Além disso, o 

cuidar e o educar são princípios norteadores do trabalho da instituição, propiciando o 

fortalecimento do ambiente a qual a criança esta inserida com a abordagem que 

objetiva assegurar a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como 

algo indissociável ao processo educativo.  

 Assim sendo considera-se fundamental uma prática pedagógica que valoriza 

o contexto familiar, fortalecendo as crianças e suas famílias no que diz respeito as 

crenças e valores familiares, as suas organizações e ao processo de comunicação 

objetivando o enfrentamento de situações de crises,  valendo se  de recursos 

individuais e grupais em parceria com  a instituição, respeitando o tempo e  espaço 

que  se faça necessário para a construção de tais conhecimentos  na perspectiva de 

integralidade, pensando na criança como um ser inteiro, multidimensional e único.  

Segundo Saviani em sua definição sobre os princípios norteadores de um 

projeto político pedagógico; “[...] só é possível considerar o processo educativo em 

seu conjunto sob a condição de se distinguir a democracia como possibilidade no 

ponto de partida e democracia como realidade no ponto de chegada.” (1982 p63) 

 A proposta pedagógica da instituição respeita os seguintes princípios: 

4.1. POLÍTICOS 

Quando se refere aos princípios políticos na Educação Infantil, Oliveira (2010, 

p.8) destaca a importância de se pensar na educação para a cidadania; e isso 

simplesmente representa que, enquanto educadores, devemos preparar nossas 

crianças para a compreensão de seus direitos e deveres e para uma boa 

convivência em sociedade vivenciada desde os primeiros anos de vida. 

Uma breve analogia que pode ser feita em relação à Educação Infantil 

acontece ao focalizá-la como se fosse a mola propulsora da transformação social. É 

neste contexto que fica proeminente a questão da democratização das 
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oportunidades educacionais, posto que qualquer criança tem o direito de ser criança 

por ser um sujeito legitimado de direitos, inclusive a Educação. 

Entendemos que para a concretização destes princípios, é necessário promover a  

formação participativa e crítica das crianças,criar contextos que permitam às 

crianças a expressão de sentimentos, ideias, questionamentos, comprometidos com 

a busca do bem estar coletivo e individual, com a preocupação com o outro e com 

a coletividade,criar condições para que a criança aprenda a opinar e a considerar os 

sentimentos e a opinião dos outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, 

uma ideia, um conflito e garantir uma experiência bem sucedida de aprendizagem a 

todas as crianças, sem discriminação e lhes proporcionar oportunidades para o 

alcance de conhecimentos básicos que são considerados aquisições valiosas para 

elas.  

  O trabalho desenvolvido pela instituição prima pela garantia dos direitos de 

cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Desse 

modo a instituição promove atividades que vão desde a escolha dos brinquedos e 

das brincadeiras até a promoção da consciência de que todos os atendidos são 

sujeitos de direitos, trabalhando as lideranças informais e se valendo dessas 

vivencias para afetar o grupo de forma positiva, sendo dessa forma um momento de 

preparação que seja para sonhar, para brincar ou colorir garantindo que seja 

protagonista de seu desenvolvimento. 

 

4.2.ÉTICOS 

          O CCEIMMP, objetiva semear valores de amor, justiça, paz, respeito ao 

próximo e as singularidades de cada ser. Valorizamos a autonomia, a 

responsabilidade, a solidariedade, o respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 

diferentes culturas, identidades, singularidades. Primamos pelo bem estar físico, 

social e mental, assegurando ás criança a possibilidade manifestar os seus 

interesses, desejos e curiosidades.  

Desta forma a instituição assume papel importante neste processo formativo 

do sujeito, não só por ser o ponto inicial da vida escolar da criança, mas também por 

exercer grande influência no desenvolvimento afetivo, moral, intelectual das 

mesmas. 
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Além disso, destacamos abaixo ações que a instituição considera importante 

oportunizar ás crianças quais sejam: 

 Ampliar as possibilidades de aprendizado e de compreensão de mundo 

e de si próprio trazidas por diferentes tradições culturais; 

 Construir atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a 

autoestima e os vínculos afetivos de todas as crianças, combatendo 

preconceitos que incidem sobre as diferentes formas dos seres 

humanos se constituírem enquanto pessoas; 

 Aprender sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos 

culturais; 

 Adquirir valores como os da inviolabilidade da vida humana, a liberdade 

e a integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as 

pessoas, a assim como a solidariedade com grupos enfraquecidos e 

vulneráveis política e economicamente; 

 Respeitar todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a 

preservação dos recursos naturais. 

Nessa perspectiva a Instituição se coloca como um local privilegiado na 

construção desses valores, pois é nela que os alunos formam e desenvolvem seu 

caráter. Contudo, estudantes precisam ser motivados não só em sala de aula, mas 

fora dela, com bons exemplos, com valores e princípios. A promoção de atividades 

em grupo que deixam explicitas ações pautadas no respeito servem não somente 

para reforçar os saberes advindos de casa, mas são fundamentais para que todo o 

grupo seja influenciado e possa ampliar o seu repertorio para ser um cidadão 

consciente e sintonizado com estes valores. Um clássico exemplo de atividade que 

contempla esse principio são as contações de historia que atendem ao Projeto 

Leitura onde as crianças trazem narrativas de sua própria casa.  

 

4.3. ESTÉTICOS 

          Através da socialização a criança interage e comunica-se com o meio, 

explorando a sua sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liberdade de 

expressar-se nas diferentes formas artísticas e culturais, manifestando seus 

entendimentos e seus sentimentos.  
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 Na perspectiva didático-pedagógica, o Centro de Convivência e Educação 

Infantil Maria Mãe da Providência segue a linha Sócio interacionista, baseada nos 

pressupostos teóricos de Lev Semenovitch Vygotsky, que considera que a 

aprendizagem se dá a partir da interação do sujeito com o objeto de conhecimento, 

sob mediação do portador de cultura, o professor. Nesse sentido, o conhecimento é 

concebido como algo construído na relação do sujeito com o outro e com o meio em 

que está inserido, sendo capaz de transformar a sua realidade social. 

 Verifica-se que a aprendizagem coletiva é um dos princípios da ação docente, 

pois a instituição acredita que essa interação entre os alunos é fator de 

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

cooperação e a formação pessoal, tão necessárias para a construção de valores que 

sustentam o convívio social. 

Esse princípio vem à tona a fim de assegurar o direito da criança desenvolver-

se intelectualmente e emocionalmente, sendo esta, mediada por sensibilidade, 

intenção, conhecimento, encaminhamentos, desdobramentos, didáticos, 

planejamento e sequências coerentes que reflitam significativamente na vida da 

criança, posto que a produção artística e os sentimentos produzidos através da 

mesma possuem caráter de significação e ressignificação para o sujeito. Tendo 

como objetivos proporcionar prazer à criança, estimular a criatividade, auxiliar o 

sujeito a reconhecer e valorizar a diversidade cultural, assim como a qualidade das 

produções humanas. 

Nessa perspectiva o CCEI Maria Mãe da Providencia procura: 

• valoriza o ato criador e a construção pelas crianças de respostas 

singulares, garantindo-lhes a participação em diversificadas experiências; 

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

o que cada criança e seu grupo de crianças já sabem sem ameaçar sua 

autoestima nem promover competitividade; 

• amplia as possibilidades da criança 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; 

• possibilita às crianças apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que 

circulam em nossa sociedade. 
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           PASSEIO AO CIRCO 2018                                                                            ATIVIDADE  CULTURAL 2018 

5.MISSÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

5.1.MISSÃO 

        O Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência 

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

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

         Acreditamos, ainda, que educação é um processo de parceria, em que a 

família e a instituição precisam estar concatenados a um mesmo objetivo, tornando–

se parceiros no processo de aquisição das aprendizagens. 

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

por meio de uma educação adequada, gratuita e pautada em valores cristãos de 

fraternidade, igualdade e respeito ao próximo, e realizando ações em parceria com a 

família, a fim de contribuir para um desenvolvimento do sujeito critico, participativo e 

com consciência social.  

5.2.OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

Em consideração a nossa missão, tem-se como objetivos institucionais: 

I. Estimular a formação integral do aluno em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade, tornando-o um ser consciente, livre, integrado e 
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participativo na construção da história, em consonância com os 

princípios da Educação Nacional; 

II. Prestar assistência educativa à criança com vistas a assegurar 

condições de desenvolvimento nos aspectos sociais, afetivo, cristão, 

cognitivo e motor; 

III. Viabilizar a integração escola-família-comunidade, favorecendo o 

desenvolvimento de aptidões intelectuais estéticas e criativas dos 

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

IV. Promover o aprimoramento moral, cultural, ecológico, compreendendo 

os direitos e deveres da pessoa humana, contribuindo para o 

desenvolvimento de suas potencialidades; 

V. Favorecer o desenvolvimento do espírito crítico, da criatividade e da 

logicidade, atendendo as suas diferenças individuais e ao seu ritmo; 

VI. Oportunizar vivências que favoreçam o crescimento global e harmônico 

do educando, envolvendo os aspectos psicológicos, sociocultural, 

cognitivos, motores e afetivos; 

VII. Oportunizar a participação e integração de membros da comunidade 

escolar, direção, coordenação, professores, monitores, alunos e famílias, 

unidos todos os segmentos em um único objetivo: O desenvolvimento 

integral do ser humano e a sua convivência harmônica. 

6. CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

  

A respeito da Educação Infantil o currículo da Educação Infantil indica no seu 

artigo 8º ,as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEIS) 

ressaltam que o objetivo principal da etapa é impulsionar o desenvolvimento integral 

das crianças ao garantir a cada uma delas o acesso à construção de conhecimentos 

e à aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à 

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

interação com seus pares etários, com crianças de diferentes faixas etárias e com os 

adultos. (Currículo da Educação Básica- Educação Infantil,2013, p.17).  

O trabalho desenvolvido pelo Centro de Convivência e Educação Infantil 

Maria Mãe da Providencia, propõe trabalho pautado no Currículo em Movimento da 

Educação Básica (SEDF,2014) em seus eixos integradores: Educar e Cuidar, 
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Brincar e Interagir. É uma proposta pedagógica contextualizada, fazendo uso de 

recursos das músicas e histórias, teatros (dentro e fora da escola), convivências 

sociais, passeios e etc,evidenciando valores; atitudes; princípios morais que 

norteiam nossa sociedade. Através dos planos e ações implantados e 

implementados na instituição consideram, em sua construção, a realidade da 

instituição, escolhas coletivas (interesse do aluno, corpo docente e comunidade 

escolar) e particularidades pedagógicas específicas para as faixas etárias atendidas, 

estabelecendo articulação e integração de todos esses segmentos. Ao mesmo 

tempo todas essas ações são trabalhadas de maneira integrada com os eixos 

transversais do Currículo em Movimento de Educação Básica do Distrito Federal 

quais sejam; Educação para a Diversidade e Cidadania, Educação para a 

Sustentabilidade e Educação em e para os Direitos Humanos. A importância da 

diversidade a ser trabalhada no cotidiano infantil está principalmente em conviver e 

respeitar o outro em suas diferenças culturais, econômicas, orientações sexuais, 

configurações familiares, étnicos e raciais, através de atividades que corroborem 

para a prática do respeito. Na sustentabilidade, a educação visa promover nas 

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

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

reciclagem, reaproveitamento de alimentos, crise hídrica e outros. 

Ampliando ainda a promoção das crianças a partir dos eixos integradores, 

ludicidade é percebida pela instituição de ensino como elemento inerente a rotina, 

não sendo apenas vista como uma atividade, e sim como forma de estabelecer 

relações, de produzir conhecimentos e construir explicações favorecendo a infância 

e o Letramento que precisar ser inserido ainda em tenra idade de modo que a 

criança se aproprie da construção do conhecimento sobre as práticas sociais da 

leitura e escrita. É a tarefa do professor de Educação Infantil de crianças de 0 a 3 

anos exerce com seus alunos, fazer com que os seus alunos entrem em contato 

com várias tipologias da linguagem oral e escrita. Onde destacamos: livros infantis, 

receitas culinária, jornais e revistas, observação de  gravuras e rótulos podemos 

dizer que trata se de um conjunto de práticas sociais , podendo ser consideradas  

como  tudo aquilo que lemos e escrevemos  a partir da nossa realidade, criar e  

reconhecer novas atividades como por exemplo brincadeiras de casinha,ir a venda e 

outras situações do dia a dia, de modo que a criança demonstre  interesse em fazer 

leituras do mundo, que se iniciam com a construção do processo simbólico, onde um 
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desenho, um logotipo, uma propaganda, um cartaz da creche produzem 

significados. Até que o seu próprio nome, um desenho de símbolos único e 

pertencente, passe a significar também. 

Para realizar esse trabalho, a instituição adota como pressuposto 

epistemológico a aprendizagem significativa num contexto sócio interacionista, onde 

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

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

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

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

ser em contínua construção e de múltiplas potencialidades.  Busca-se o 

reconhecimento da realidade social da criança, de modo a transformar o ensino em 

uma assimilação de novos conteúdos, de acordo com a faixa etária trabalhada. 

Assim como, favorecer o desenvolvimento do aluno, propiciando situações que 

incentivem o processo de aprendizagem.  O sociointeracionismo propõe que o aluno 

participe ativamente do próprio aprendizado, mediante a experimentação, a 

pesquisa em grupo, o estimulo, a dúvida e o desenvolvimento do raciocínio apartir 

da interação que acontece entre as crianças. O estudante a partir de sua ação, vai 

estabelecendo as propriedades dos objetos e construindo as características do 

mundo, desenvolve noções como proporção, quantidade, causalidade, volume e 

outras, surgem da própria interação da criança com o meio em que vive. Vão sendo 

formados esquemas que lhe permitem agir sobre a realidade de um modo muito 

mais complexo do que podia fazer com seus reflexos iniciais, e sua conduta vai 

enriquecendo-se constantemente. (NIEMANN & BRANDOLI, 2012, p.7).  

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

fornecendo os instrumentos necessários para adquirir o conhecimento em suas 

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

educador e educando.  A concepção sócio interacionista da aprendizagem e do 

ensino parte do fato óbvio de que a escola torna acessível aos seus alunos, 

aspectos da cultura que são fundamentais para seu desenvolvimento pessoal, e não 

só no âmbito cognitivo; a educação é motor para o desenvolvimento, considerando 

globalmente, e isso também supõe incluir as capacidades de equilíbrio pessoal, de 

inserção social, de relação interpessoal e motora. (COLL E SOLÉ, 1998, p.19).  

A postura do educador será crucial para que esse processo aconteça de 

forma efetiva. Na aprendizagem, o professor é o norte que ajuda o aluno a descobrir, 
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a reconstruir e a posicionar-se frente ao conhecimento, respeitando cada ritmo e 

estilos do aprender. No processo de aprendizagem, o aluno não constrói sozinho, 

essa construção é feita continuamente na interação com o outro. As atividades 

trabalhadas são lúdicas, objetivando despertar a criatividade e a curiosidade da 

criança, explorando a relação entre o “eu” e o “mundo”, expressando-se por meio de 

diferentes linguagens.  As concepções acima possibilitam uma Educação Inclusiva, 

em que a aprendizagem seja cooperativa (as crianças realizam atividades em 

conjunto para atingir um objetivo), são estimuladas a trabalharem questões 

coletivas, ou seja, uma criança poderá ensinar algo para o outro (melhorando a 

autoestima e o prazer em aprender).  

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

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

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

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

novos conhecimentos. O método por projetos propõe que os saberes escolares 

estejam integrados com os saberes sociais, pois ao estudar o aluno sentirá que está 

aprendendo algo que faz sentido e tem significado em sua vida, assim compreende 

o seu valor e desenvolve uma postura indispensável para a resolução de problemas 

sociais se permitindo como sujeito cultural. (SILVA & TAVARES, 2010, p. 240)  

O Centro de Convivência e Educação Infantil segue o Calendário Escolar da 

Secretaria de Educação e baseia-se no Currículo em Movimento da Educação 

Básica- Educação Infantil. Este documento faz uma abordagem por linguagens, 

contemplando desse modo as linguagens oral e escrita, e estendendo para as 

linguagens expressivas. Isto possibilita uma compreensão global da criança na 

Educação Infantil.O currículo estrutura-se (...) didaticamente, a partir das práticas 

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

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

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

Linguagem Matemática, Linguagem Oral e Escrita e Linguagem Digital (Currículo em 

Movimento  da Educação Básica- Educação Infantil,2013, p.88).   

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

de gerar ações transformadoras sobre este, sendo sua participação no 

desenvolvimento das atividades constantemente incentivados tanto pela escola 

como pela família fortalecendo o diálogo e a inclusão das famílias no processo de 
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avaliação formativa que se dá através de momentos que enxergam os avanços da 

criança e garanta que ele continuará aprendendo. 

 

7.ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

 O Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência, 

conveniado à SEDF, oferece Educação Infantil em regime anual e período integral, 

de 7h30 a 17h30, para crianças de 2 anos completos ou a completar até 31 de 

Março a 3 anos de idade, perfazendo no mínimo duzentos dias letivos, respeitando o 

calendário Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, contabilizando 

cerca de duas mil horas anuais de efetivo trabalho escolar. 

 O critério de enturmação dos contemplados na educação infantil, partem do 

princípio que é um direito de todas as crianças, sem requisito de seleção. Em geral 

os critérios de matrícula combinam vários fatores como, por exemplo: índice de 

vulnerabilidade social; faixa etária da criança; local de moradia; mãe trabalhadora e 

outros. (Estratégia de Matricula SEEDF 2018). 

 Segue um demonstrativo de como são separadas as turmas e a quantidade de 

profissionais, referente ao ano de 2018. 

 

 

 

 

  

 

Em cumprimento aos “Parâmetros Básicos de Infraestrutura para instituições de 

Educação Infantil”, a instituição dispõe de um espaço de sala organizado com o 

intuito de promover e incentivar a aprendizagem. 

 A seguir descrevemos os recursos físicos e materiais pedagógicos 

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

refletem o momento de construção deste Projeto Político Pedagógico 

MATERNAL I    
 

       COMPREENDE  6 TURMAS; CADA TURMA É COMPOSTA POR 23 

CRIANÇAS E 3 EDUCADORES. 

 

MATERNAL II   
 

        COMPREENDE 6 TURMAS; CADA TURMA É COMPOSTA POR 23 

CRIANÇAS E 2 EDUCADORES. 
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Recursos Físicos: salas de aulas com espaço adequado para atender um 

quantitativo de 23 (vinte e três) a 26 (vinte e seis) alunos; banheiros infantis, adulto e 

para deficiente; pátio coberto; refeitório; cozinha; sala de coordenação; secretaria; 

sala de serviço de orientação educacional; depósito para materiais de limpeza, 

depósito de gêneros alimentícios, depósito de material pedagógico. 

 Recursos didático-pedagógicos:  jogos pedagógicos; brinquedos pedagógicos; 

TV livros infantis; aparelhos de DVD, data show e som; fantoches; velotróis; CDs e 

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

aspectos do cotidiano; playground de plástico contendo: escorregador, balanço, 

castelo; cama elástica; etc. 

 A rotina das atividades diárias desenvolvidas inicia-se com a acolhida das 

crianças no pátio pelos educadores de cada turma, seguindo para as suas 

respectivas salas de aula, onde é servida a primeira refeição, o café da manhã, e 

após esse momento  as turminhas são convidadas a participar da rodinha onde 

surgem diversas demandas de sala, tomada de  decisões com a participação de 

todos, acordos e combinados, bem como  as especificidades que corroboram para a 

formação pessoal dos envolvidos nesse momento que é para a educação infantil de 

suma importância. Seguem o dia realizando as refeições que perfazem um total de 

cinco (5) refeições diárias, nutricionalmente balanceadas, orientadas e 

acompanhadas por profissional especializado, permitindo as crianças contato com 

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

É importante dizer que a rotina mesmo sendo um conjunto de ações planejadas e 

orientadas por um objetivo especifico, não deve atropelar oportunidades de novas 

descobertas, deve se respeitar o tempo diferente que cada criança aprende, 

compreende e se interessa pela proposta. 

Em cumprimento as atividade que são sempre seguidas de intencionalidade 

pedagógica vale citar o momento das refeições, que além de envolverem cuidar e 

educar precisam ser momentos de prazer com incentivos positivos e oferta de uma 

variedade de alimentos que supram as necessidades nutricionais das crianças e 

diferentes idades. 

Dentro da nossa rotina diária, a alimentação é um assunto que provoca 

ansiedade e preocupação tanto nas famílias quanto na instituição, e representa 
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muito mais que o simples ato de comer. Por trás dessa ansiedade e preocupação, 

existe uma equipe envolvida, trabalhando em conjunto e com um objetivo em 

comum; conscientizar sobre o consumo de uma alimentação saudável e rica em 

cores, sabores e texturas. 

No período de adaptação, muitas crianças apresentam dificuldades na 

alimentação, o que pode ser atribuído aos hábitos alimentares advindos de casa que 

ofertam mamadeiras, alimentos com grande teor de açúcar e sódio, dentre outras 

coisas que atrasam a prática da alimentação saudável. Muitas crianças não 

conhecem as frutas, verduras e legumes, e a partir desse ponto a instituição 

juntamente com os educadores intervém desenvolvendo projetos para estimular 

bons hábitos alimentares, que acontecem em sala de aula onde as próprias crianças 

se servem e adquirem autonomia. Esses estímulos acontecem não somente nos 

momentos das refeições, o CCEIMMP promove projetos de alimentação saudável 

em parceria com as famílias onde são partilhadas receitas econômicas e com 

valores nutricionais consideráveis. Em casos específicos tais como: recusa 

alimentar, intolerâncias, alergias, constipação e deficiências de enzima G6PD são 

agenda reunião entre a nutricionista e a família que traz detalhes e particularidades 

sobre as crianças, e seguida recebem orientações alinhando as condutas que serão 

adotadas. A família é responsável em apresentar laudo médico com relação aos 

alimentos que podem ou não ser consumidos pelas crianças com tais necessidades, 

pois através do mesmo e que fazemos a prestação de contas para o setor financeiro 

da SEDF justificando a compra de alimentos que irão ser ofertados. 

Atendemos em período integral um total de 276(duzentas e setenta e seis) 

crianças, 33 (trinta e três) crianças que representam 11% encontram se abaixo do 

peso, que além de deficiências nutricionais, podem apresentar quadros de anemia, 

retardo do crescimento e do desenvolvimento mental que se relacionam ainda com o 

desenvolvimento cognitivo. A Instituição se compromete a ofertar uma dieta 

hipercalórica, adequada para recuperação do peso e prevenção de doenças 

associadas ao quadro clinico supracitado. 

Com relação ás 9 (nove) crianças que representam hoje 3,2% da nossa meta 

de atendimento, encontram se em risco de sobrepeso e 2(duas) crianças que 

somam 0,7% do nossa totalidade estão acima do peso, geralmente isso ocorre pelo 

consumo exagerado de calorias, normalmente presente nos alimentos 
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industrializados, ricos em gorduras e sódio que habitualmente são livremente 

ofertados em casa. A instituição se compromete a realizar momentos de 

conscientização através e palestras, rodas de conversas primando por garantir o 

direito á saúde. 

Abaixo segue um exemplar de cardápio semanal, sujeito a alterações, devido 

as doações de empresas e parceiros. 

 

 

  

As atividades pedagógicas iniciam-se pela manhã com a roda de conversa e 

orientação da rotina diária, com atividade de registro direcionado, musicalização, 

histórias infantis, conto e reconto, troca de fralda (quando necessário), banho de sol, 

parque, recreio dirigido no pátio, idas ao banheiro (sempre acompanhadas pela 

monitora), higienização das mãos, escovação após o almoço e repouso na própria 

sala,onde o ambiente é devidamente preparado com luz indireta, afim de que o sono 

da tarde não seja confundido pelas crianças com o sono da noite. 

 No turno vespertino, as crianças tomam banho e realizam atividades lúdicas, 

que são planejadas, acompanhadas e orientadas pela equipe pedagógica. No 

decorrer do ano serão realizadas atividades como visitas á exposições artísticas e 

culturais dentro e fora da instituição. 

 

CAFÉ DA MANHÃ 

 

Pão de doce   

Leite com café  

 

Biscoito com  

Leite colorido 

 

Cuscuz com leite  

 

Bolo simples  

Leite colorido 

  

 

Pão de queijo  

Leite com café 

 

COLAÇÃO  

 

Fruta  

 

Fruta  

 

Fruta  

 

Fruta  

 

 

Fruta  

 

ALMOÇO: 

Prato principal 

Madalena (purê de 

batata com carne 

moída) 

Bisteca assada  Coxinha da asa 

assada 

Iscas de carne 

acebolada 

Peixe assado  

 

Acompanhamentos  

 

Arroz branco 

Feijão carioca com 

abóbora   

Arroz branco  

Feijão carioca  

Arroz branco 

Tutu de feijão  

 

Arroz branco  

Feijão carioca com 

abóbora  

Arroz branco 

Feijão carioca  

 

Salada/Guarnição   

 

Alface  

Tomate  

Beterraba cozida  

Cenoura cozida  

 

Seleta de legumes  

Alface  

tomate  

 

Suflê de legumes  

 

LANCHE DA TARDE 

 

Suco da polpa da fruta  

 

Fruta   

Suco da polpa da 

fruta 

 

Fruta  

 

Suco da polpa da fruta 

 

JANTA  

Baião de dois   Sopa de feijão  Arroz biro biro  Canja  Macarrão com carne  

SUGESTÃO DE CARDÁPIO 
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 No ano letivo de 2018 o trabalho pedagógico será organizado através de 

unidades didáticas, ora atendendo a demanda especifica de cada turma ou da 

eventual atualidade que reflete diretamente na rotina de nossas crianças 

Ex:(Dengue/crise hídrica ,sustentabilidade, alimentação saudável e outros) onde o 

educador partirá da premissa do quanto é importante ensinar tudo á todos se 

valendo dos eixos transversais  que irão perpassar a  todo momento das atividades 

propostas e executadas deixando clara as representações que a criança 

compreenda, e que a s atividades estejam ligadas entre si.  Trabalharemos com 

atividades temáticas (conforme calendário escolar), reafirmando a necessidade da 

reflexão tanto nos docentes quanto nas crianças acerca de tais eventos 

comemorativos. Estes são processos de elaboração coletiva das crianças com o 

professor, com o compromisso constante da construção compartilhada dos 

conhecimentos, envolvendo discussões, interação e socialização com alunos de 

outras classes, com os pais, outros profissionais da escola e até com a comunidade 

escolar mais ampla. É assegurada às crianças o acesso a: educação, informação, 

lazer, cultura, acompanhamento pedagógico, social, nutricional e psicológico. A 

abrangência desse benefício não se restringe às crianças, mas estende-se também 

às famílias e à comunidade que passam pelo acolhimento com a equipe do SOE e 

são convidadas a participar ativamente do desenvolvimento de seus filhos.  

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

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

atividades que fortaleçam os vínculos e agreguem valores ao desenvolvimento da 

criança, garantindo desse modo que escola e família cumpram o seu papel. 

 Para maior participação das famílias na ações adotamos as seguintes 

estratégias como: projetos que para sua concretude necessitam do 

acompanhamento dos pais em sua residência,02(duas) reuniões semestrais para 

acompanhar o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança, do 

Relatório Descritivo Individual do aluno;  reuniões individuais com a família e a 

equipe para solucionar situações específicos como interação com o grupo, 

comportamento e alimentação do aluno, visitas domiciliares, contato diário com os 

pais através da agenda escolar, informando sobre o desempenho do aluno ou 

ocorrências que o envolva, bem como recados referentes às atividades 

desenvolvidas . Validamos os momentos de sondagem como processo 
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interventivo na avaliação formativa e compreendemos como algo fundamental 

para o processo de aprendizagem. Essa etapa diagnostica configura se com 

atividades de sondagem com atividades lúdicas. 

7.1. EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 O Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência 

trabalha com a singularidade de cada criança, oferecendo condições de realizarem 

as atividades dentro de suas possibilidades, com uma prática pedagógica interativa, 

em que a diversidade e a inclusão são basilares. 

 A aprendizagem e o desenvolvimento são promovidos em espaços de 

interação democrática, onde as divergências surgem e podem, assim, ser 

trabalhadas para criar um ambiente de aceitação que faça sentido para todos. Dessa 

forma, o respeito não é resultado de uma norma, mas de uma construção coletiva de 

um ambiente plural, democrático e solidário. 

 As diferenças são reconhecidas, compreendidas e valorizadas pelos docentes 

como um recurso e um ponto de partida importante para o processo de ensino e 

aprendizagem. O processo de ensino acontece por meio atividades lúdicas e 

formais, com o sentido, o sensorial, os aspectos social e afetivo dos alunos. Nas 

práticas pedagógicas predominam a ação investigativa, a criação, a descoberta e a 

coautoria do conhecimento pelos alunos. A dinâmica da aula proporciona e reforça 

experiências de sucesso e motivação para todos os alunos. A instituição é, por 

excelência, um espaço real de diversidade, no qual a inclusão educacional 

materializa-se a partir das experiências cotidianas vivenciadas e compartilhadas pela 

comunidade escolar. Na sala de aula, as demandas do processo educativo 

concretizam-se e as relações estabelecidas entre professor e estudante, e entre 

estes e seus pares, favorecem e potencializam o desenvolvimento de saberes que 

habilidades que requerem um atendimento pedagógico adequado às suas diferentes 

necessidades. 

 O Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência visa 

garantir condições de aprendizagem através da elaboração e organização de 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 

participação dos alunos. Para isso, são consideradas suas necessidades 

específicas, diversidade de recursos didáticos e pedagógicos acessíveis, exercícios 
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de psicomotricidade, circuitos que auxiliam na superação das limitações que 

dificultam ou os impeçam de interagir com o meio, tais como atividades passiveis de 

solução coletiva e individual, além de abranger estratégias pedagógicas 

diferenciadas que possibilitam efetivação da proposta curricular para os alunos com 

necessidades educacionais especiais, conforme a demanda. Além disso, possuímos 

infraestrutura para atendimento e permanência de crianças com deficiência, como 

portas com abertura mais larga, banheiros, elevadores e rampas de acesso.  

 8. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

  

 De acordo com as diretrizes de avaliação educacional na Educação Infantil, a 

avaliação acontece principalmente pela observação sistemática, registro em caderno 

de campo, fichas, questionários, relatórios, portfólios (exposição das produções 

pelas crianças) sem objetivo de promoção, mesmo para o Ensino Fundamental (art. 

31, I, LDB 9394/96). As reflexões, análises e inferências oriundas dessa sistemática 

comporão o Relatório Descritivo Individual do Aluno – RDIA, que terá sua publicação 

semestral; entretanto, sua elaboração é diária. A avaliação, que se diz formativa, 

será sempre a da observação do desempenho e do crescimento da criança em 

relação a ela mesma e jamais de sua comparação com os pares. Ao avaliar, 

visamos captar as expressões, a construção do pensamento e do conhecimento, o 

desenvolvimento da criança bem como suas necessidades e interesses, guias 

primordiais do planejamento e das práticas. 

 O principal objetivo da Avaliação na Educação Infantil é a reorganização do 

planejamento, avaliação e reavaliação dos avanços e das posturas pedagógicas na 

perspectiva de redimensionar a prática e ajustar o Projeto Político Pedagógico 

sempre que necessário. 

 Nesta etapa da Educação Básica, a avaliação deve ser constituída como um 

constante questionamento e reflexão sobre a prática, buscando efetiva-la como um 

processo que vise acompanhar e valorizar as aprendizagens e o desenvolvimento 

das crianças. A avaliação, fundamentalmente, é feita pelo docente, mas também 

polos outros profissionais e adultos que interagem com as crianças e pelas próprias 

crianças. (Currículo da Educação Básica- Educação Infantil,2013, p.75).  
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 A avaliação é concebida como um momento de promover a melhoria da ação 

pedagógica, com o intuito de favorecer o crescimento biopsicossocial do aluno, 

como se observa isso no depoimento da educadora a respeito do que é a avaliação 

na Educação Infantil: “É observar o desempenho de cada criança se estão se 

adaptando, interagindo e as dificuldades de cada uma. Não esquecendo que o 

espaço é que contribui com o aprendizado.”  O professor assume o papel de 

mediador, questionador e investigador e interprete, promovendo uma ressignificação 

das experiências vivenciadas pelas crianças gerando avanços na aprendizagem 

perante a rica diversidade de manifestações infantis. Com o compromisso de criar 

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

conhecimento, através da exploração do meio, seja pela escuta, pela observação, 

pelo planejar e registrar, a avaliação considera a particularidade de cada criança, de 

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

continuo, mediante observações da relação entre o desenvolvimento e 

aprendizagem da criança, que servirá para o planejamento de atividades, projetos 

voltados para atender a criança de modo integral.   Alguns aspectos observados são 

a interação, participação, autonomia, identidade pessoal, linguagem, entre outros.  

 Para que as aprendizagens infantis ocorram é preciso que o professor 

considere, na organização do trabalho educativo a interação com crianças da 

mesma idade e de idades diferentes em situações diversas como fator de promoção 

da aprendizagem e do desenvolvimento e da capacidade de relacionar-se; - Os 

conhecimentos prévios de qualquer natureza, que as crianças já possuem sobre o 

assunto, já que elas aprendem por meio de uma construção interna ao relacionar 

suas idéias com as novas informações de que dispõem e com as interações que 

estabelece  a individualidade e a diversidade;  o grau de desafio que as atividades 

apresentam e o fato de que devem ser significativas de maneira integrada para as 

crianças e o mais próximas possíveis das práticas sociais reais; a resolução de 

problemas como forma de aprendizagem. (RCNEI, 1998, v.1, p.30).  

 A avaliação formativa na educação infantil é direcionada para o 

acompanhamento do desenvolvimento infantil: nos aspectos motores, socioafetivos 

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

pela criança, sendo assim, os acertos e/ou as falhas não estão inseridas nos 

métodos avaliativos aplicados pela instituição. Isto auxiliará a prática docente, 
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direcionando-a para atender as necessidades encontradas, englobando todas as 

áreas do desenvolvimento.  Além da observação sistemática é realizado o registro 

em caderno de campo, o registro das observações individuais em diário de classe, o 

portfólio (que não é meramente um instrumento de coletânea das atividades 

desenvolvidas pelos alunos, mas constituem-se dados alusivos ao progresso do 

aluno), e o caderno de grafismo (instrumento para verificar o progresso expressivo 

da criança através dos desenhos). Nesta perspectiva, busca-se que a avaliação seja 

construída no diálogo entre o professor e o aluno, relacionado ao processo de 

ensino-aprendizagem, compreendendo o nível de assimilação e construção do 

conhecimento do aluno. Os processos interventivos que ocorrem-na Educação 

Básica, passam pela coordenação pedagógica dos educadores que se propõe á 

autoavaliação e a reflexão sobre a sua pratica com intuito de valorizar as 

aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, vão até aos diversos núcleos 

familiares para comunicar e ouvir através de encontros em espaços destinados a 

descobertas e avanços acerca da criança, que permitam aproximar as famílias da 

avaliação que será feita ao longo do ano letivo. O desenvolvimento do aluno é 

expresso em Relatório Descritivo Individual. Este instrumento é apresentado 

semestralmente aos pais ou responsáveis, para que se tornem cientes do 

desenvolvimento da criança e possam dar continuidade ao trabalho realizado pela 

instituição no âmbito familiar. Além disso, tem-se o registro diário de intercorrências 

e pela agenda como forma de diálogo com a família. Na Educação Infantil, o aluno é 

promovido automaticamente, ao final do ano letivo. Conforme especificado na Lei de 

Diretrizes e bases, citado abaixo: “Na Educação Infantil a avaliação far-se-á 

mediante acompanhamento e registro de seu desenvolvimento, sem objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. (LDB, Art. 31) 

  Não se pode desconsiderar na escrita dos relatórios ou registros avaliativos, 

a comunicação simbólica revelada nos gestos, nos silêncios, nas manifestações de 

choro, de alegria, de irritação, nos afetos e conflitos que ocorrem na relação 

professor-estudante tende a ser manifestada; no entanto, a escola não deve rotular 

nem definir a criança em razão dessas manifestações, bem como não pode resumir 

os registros avaliativos fazendo constar neles, apenas, elementos captados pela 

avaliação informal. A observação, devidamente planejada, sistematizada e 

acompanhada do registro das informações coletadas, constitui a avaliação formal. 
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9.ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 O trabalho pedagógico do Centro de Convivência e Educação Infantil Maria 

Mãe da Providência baseia-se no Currículo em Movimento da Educação Básica da 

SEDF. Este documento parte de uma abordagem por linguagens, não se 

restringindo apenas a linguagem oral e escrita, mas abrangendo as linguagens 

expressivas. Isso possibilita uma compreensão global da criança na Educação 

Infantil, reconhecendo os diversos conhecimentos que cada ser possui dentro de 

suas singularidades, considerando o seu contexto sociocultural. 

Esse ano de 2018 será implementado a unidades didáticas que tem por 

objetivo organizar as intenções pedagógicas de maneira que a transversalidade 

apareça com mais freqüência e assuntos de relevância para a comunidade escolar 

sejam trabalhados e capazes de fomentar a construção de novos conhecimentos. 

Esse investimento torna o educador mais seguro e conseqüentemente encoraja as 

crianças a vivenciar situações de descoberta. Ressaltamos que a abordagem do 

currículo da educação infantil engloba as seguintes linguagens e práticas sociais: 

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

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

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

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

e com o grupo. 

 A “Interações com a Natureza e com a Sociedade” reúne, de forma integrada, 

temas relacionados ao mundo social e natural vivenciado pelas crianças. 

Proporcionando o estabelecimento de relações com o meio ambiente, com as 

pessoas com quem convivem e principalmente com seu próprio corpo.  

 A “Linguagem Artística”, por ser expressiva, comunica as sensações, 

sentimentos, pensamentos e realidade, o que permite levar a criança a vivenciar 

diferentes formas de expressões artísticas, explorando os sentidos e interagindo 

com o meio onde vive. 
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 A “Linguagem Corporal” é caracterizada pela compreensão do caráter lúdico e 

expressivo da motricidade, em que os jogos, brincadeiras, danças, ritmos, gestos, 

expressões faciais, mímicas e movimento corporais para a comunicação, além das 

práticas esportivas, contemplam e promovem gradativamente as competências 

cognitivas e sócio-emocionais do aluno.  

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

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

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

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

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

inserção e participação das crianças nas práticas sociais, construindo o 

conhecimento e desenvolvendo estruturas de pensamento. O acesso ao mundo 

letrado se dá por meio do desenvolvimento gradativo das quatro competências 

linguísticas básicas: falar, escutar, ler e escrever. 

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

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

mundo, dentro de um processo criativo e autônomo. 

 Ainda fundamentada no Currículo em Movimento da Educação Básica e na 

visão de que a criança é um ser que deve ser atendido em sua integralidade, a 

prática pedagógica do Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da 

Providência pauta-se nos eixos integradores educar e cuidar e também brincar e 

interagir. 

O CCEIMMP reconhece os eixos integradores citados acima como 

indissociáveis e acredita que as mudanças de concepção a cerca dessa temática 

favoreceram um grane avanço no que diz respeito á autonomia, educar e cuidar vai 

de encontro aos momentos de instruir, de dar afeto e vai além de dar atenção aos 

aspectos físicos dos momentos de banho, troca de fraldas, e de alimentação.  A 

instituição realiza momentos de interação entre as partes envolvidas, professor e 

aluno e amplia a relação não somente de respeito, mas de pertencimento, 

convivência, e construção de visões de mundo e de si mesmas, protagonizando a 

sua atuação como sujeito de direito. 
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De acordo com Forest e Weiss (s/a), o cuidar envolve tantos os aspectos 

afetivos quanto os aspectos da saúde, alimentação e biológicos. De acordo com 

estes autores, para cuidar é necessário estar comprometido e solidário com o outro, 

isso significa interessar-se pelo o que a criança pensa e sente, valorizando suas 

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

desenvolvimento da socialização pautada nos valores de respeito e aceitação do 

outro com suas diferenças. Educar é tornar acessível parte da grande diversidade 

cultural e trazer sua significação para o meio.   

O brincar e o interagir são ações que estão intimamente interligadas. O 

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

lúdica que possibilita criar e modificar o mundo. Brincar é meio de expressão, e 

forma de integrar-se ao ambiente que o cerca. Através das atividades lúdicas a 

criança assimila valores, adquire comportamentos, desenvolve diversas áreas de 

conhecimento, exercita-se fisicamente e aprimora habilidades motoras. No convívio 

com outras crianças aprende a dar e receber ordens, a esperar sua vez de brincar, a 

emprestar e tomar como empréstimo o seu brinquedo, a compartilhar momentos 

bons e ruins, a fazer amigos, a ter tolerância e respeito, enfim, a criança desenvolve 

a sociabilidade. (RIBEIRO, 2002, p. 56) 

O CCEIMMP oportuniza episódios de trocas altamente significativas para as 

crianças nos momentos de brincadeira sejam livres, dirigidas e assistidas, o eixo 

integrador do brincar propicia à criança o desenvolvimento das estruturas 

cognitivas, a construção de personalidade, o intercâmbio do cognitivo com o 

afetivo, o avanço nas relações interpessoais, nas interações, a representação do 

mundo e o desenvolvimento da linguagem,exercita as potencialidades, provocam 

o funcionamento do pensamento, desenvolvem a sociabilidade, cultivam a 

sensibilidade bem como se desenvolvem intelectualmente e emocionalmente. 

 Arnaiz Sánchez (2003), ao discutir sobre a psicomotricidade na Educação 

Infantil, ressalta que a criança em seu desenvolvimento sensório-motor deverá 

vivenciar, na atividade educativa, um ambiente agradável e harmônico, propício a 

uma expressividade motora. Nesse sentido, a atividade psicomotora é incentivada 

na instituição por meio das brincadeiras/circuito, que são atividades com 

movimentação ativa, direcionadas e assistidas, em que se utilizam materiais 
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próprios, recicláveis ou coletivos, como bolas, bambolês e cordas, agindo como um 

estimulador e um apoio para as crianças ante as suas dificuldades.  

 Para tratar assuntos de relevância social que permeiam as relações e as 

novas configurações familiares atuais, o Currículo em Movimento para a Educação 

Infantil – SEDF especifica alguns eixos transversais que transpassam os eixos 

integradores, que são: Educação para a diversidade, Cidadania e Educação em e 

para Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Esses eixos são 

trabalhados no Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência 

da seguinte forma: 

 Educação para a diversidade: pautada principalmente na convivência e no 

respeito ao outro, em suas diferenças culturais, econômicas, orientações 

sexuais, configurações familiares, étnicos e raciais. A promoção de atividades 

que contemplem esse eixo com os estudantes do CCEIMMP vão desde a 

produção até a exploração de materiais didáticos que valorizam as diferenças 

supracitadas, dramatizações de historias que revelam alguma mensagem 

alusiva ao eixo, contação de historia e valorização as diferenças.  

 Educação para a Sustentabilidade: visa promover nas crianças a 

preocupação e o cuidado em suprir suas necessidades sem afetar o meio 

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

reciclagem, reaproveitamento de alimentos, conscientização sobre o 

desperdício e iterando as crianças sobre a importância de respeitar e valorizar 

a natureza.Esse eixo possibilita brincadeiras e momentos de  conscientização 

e respeito, oficinas de reciclagem e utilização de matérias que seriam 

desprezadas como caixa de leite, garrafa pet, papelão. 

 Educação em e para Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade: 

a escola possui um papel crucial na formação da cidadania, entretanto, é 

preciso “aceitar que mesmo às crianças menores deveria ser dada a 

oportunidade de expressar suas opiniões e sua parte na tomada de decisões, 

tão logo elas tenham competência para tanto.” (GOLDSCHMIED & 

JACKSON, 2006, p. 24) Nesse processo, a criança é estimulada para se 

reconhecer como ser no mundo, capaz de gerar ações transformadoras sobre 
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este, sendo sua participação no desenvolvimento das atividades 

constantemente incentivada. Para isso, é necessário englobar o 

conhecimento dos direitos humanos existentes, no caso da Educação Infantil, 

o trabalho pedagógico é desenvolvido com base no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Atividades lúdicas, como a leitura de livretos onde as crianças tem o poder de 

decisão, e se reconhecem como sujeitos ativos e o movimento simples de 

permitir que as crianças façam escolhas mínimas como por exemplo o brinquedo 

que querem utilizar, a brincadeira que querem participar, lhes assegurando o 

papel principal dentro do processo de aprendizagem; o protagonismo infantil, a 

criança vista por ela mesma. 

 Ao longo do ano, são promovidos aos alunos atividades de visita ao teatro, ao 

cinema, ao zoológico, além de atividades dentro dos projetos, que possibilitam a 

aquisição de diversos saberes. Nas rodas de conversas, em sala de aula, são 

vivenciados momentos de reflexão, escolhas e sugestões. Tudo isso visa contribuir 

com o desenvolvimento de suas potencialidades e promover o aprimoramento moral, 

cultural e ecológico, com o compromisso constante da construção compartilhada dos 

conhecimentos, envolvendo discussões, interação e socialização, para que os 

alunos adquiram habilidades e atitudes necessárias para uma educação cidadã 

crítica. 

 Os Projetos Pedagógicos desenvolvidos no Centro de Convivência e 

Educação Infantil Maria Mãe da Providência possibilitam ensinar e aprender de 

modo significativo, contextualizado e colaborativo, além de favorecer a organização 

e o desenvolvimento de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, de 

modo articulado e exercitando a interdisciplinaridade.  

As unidades didáticas surgem a partir das demandas apresentadas pelas 

crianças tais como: curiosidade sexual, alimentação saudável, expressão de 

sentimentos, princípios e valores e o reforço positivo na formação da moralidade 

infantil. Têm-se os projetos fixos que são executados no decorrer do ano letivo com 

o objetivo de trabalhar o respeito e cuidado consigo e com o outro, incentivo a 
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leitura, aproximação com a expressão artística, fortalecendo a parceria escola-

família.  

Abaixo segue as unidades didáticas que serão trabalhadas ao longo do ano letivo de 

2018. 

 

 9.1.UNIDADE DIDÁTICA: CRIANDO  ELOS 

Eixos Transversais: Educação para a Diversidade; Educação Sustentabilidade e 

Educação em e para Direitos Humanos e Cidadania. 

 Eixos Integradores: Educar, Cuidar, Brincar e Interagir.   

Linguagens: Oral e escrita, cuidado consigo e com o outro, linguagem matemática, 

Interações com a natureza e sociedade, linguagem digital; linguagem artística e 

corporal. 
A unidade supracitada compreende os seguintes projetos: Projeto Adaptação, Quem 

sou Eu? Vamos brincar de Índio, Dia do Brinquedo, Pequenos Pintores, Projeto 

Água que falta Faz! Psicomotricidade. 

 Cronograma: Fevereiro, Março e Abril. 

 JUSTIFICATIVA: 

 
  Ao falarmos em adaptação na educação infantil, vinculamos a experiência de 

separação, daí a importância de contempla la no planejamento da atividades.  

É sabido que a qualidade do acolhimento garante êxito na adaptação, e que 

respeitar as adequações que tanto as crianças, responsáveis e os educadores terão 

que passar faz a toda a diferença. A instituição propõe um acolhimento carregado de 

bem estar, conforto físico e emocional, não fazendo separação do ato de educar e 

cuidar, orientando as práticas e humanizando o processo educativo. Através das 

atividades que irão promover o movimento dos alunos se apropriarem, se ajustarem 

as condições do novo ambiente que estarão inseridos respeitando as linguagens, os 

sentimentos e as emoções estejam a serviço da liberdade e da autonomia.Ainda 

nessa perspectiva a instituição  visa contemplar os eixos transversais através  de 

atividades que estejam concatenados com o cotidiano da comunidade escolar, a 

exemplo desse primeiro momento pretendemos conhecer e se aprofundar na 

diversidade étnica, cultural  e junto com a comunidades escolar  pensar, criar e 

executar estratégias pedagógicas com base numa visão crítica sobre os diferentes 

grupos que constituem a história social, política, cultural do nosso contexto escolar. 
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       Subunidades:  

Adaptação 

Quem sou eu? 

Identidade e autonomia 

Cuidado comigo e com o outro 

Diversidade (Índio) 

Dia do Circo 

Partilha 

Crise hídrica 

Agua que falta faz! 

Conhecendo a minha creche 

Psicomotricidade 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Através de atividades de construção da identidade e autonomia valorizando o 

progressivo conhecimento que as crianças vão adquirindo de si mesmas, a 

autoimagem que através deste conhecimento vai se configurando e à capacidade 

para utilizar recursos pessoais de que disponha a cada momento. Na Educação 

Infantil, fomentar a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças pequenas 

significa ajudá-las a progredir na definição da própria identidade, no conhecimento e 

na valorização de si mesmas. Procuramos, então, criar um ambiente conhecido e 

seguro para elas, no qual todas as pessoas são chamadas pelos nomes e pouco a 

pouco se tornam referências. Consideramos que as situações educativas que a 

criança vive na escola e a maneira como as educadoras tratam essas atuações 

serão muito importantes na formação dos conceitos de si mesmas e serão 

fundamentais para o reconhecimento dos espaços físicos da creche, seu nome e de 

seus colegas, aprendendo a esperar a sua vez e ter autonomia nas atividades 

realizadas dentro da rotina. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  
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Cuidado consigo e com o outro: Reconhecimento de sua imagem no espelho e 

em diferentes fotografias, conhecimento e reconhecimento de sua história de vida, 

individual e coletiva, por meio da construção de álbuns de fotografias, linhas do 

tempo, árvore genealógica etc, percepção do próprio corpo e de como ele se 

movimenta e se expressa, identificação e nomeação das principais partes do corpo 

(cabeça, braços, mãos, pernas, pés, barriga, partes do rosto, entre outras), 

reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene e prática de lazer contribuem 

para ausência de doenças e promovem o bem-estar físico e mental, ampliação das 

relações sociais, desenvolvendo o autoconceito positivo, realização de pequenas 

tarefas do cotidiano que envolvam ações de cooperação, solidariedade e ajuda na 

relação com os outros e com a natureza, reconhecimento da importância da troca e 

da partilha dos brinquedos e outros materiais disponibilizados no grupo, 

reconhecimento dos diferentes grupos sociais (famílias, escola, outros), valorização 

de suas características físicas e étnico-raciais, bem como a dos outros, respeitando-

as, expressão de suas necessidades, desejos e sentimentos, participação em 

festejos e datas comemorativas, numa perspectiva cultural e suprarreligiosa, 

cultivando e fortalecendo os valores como solidariedade, respeito, amizade, partilha 

etc, identificação de regras e limites relacionados aos procedimentos de prevenção 

de acidentes e autocuidados. 

 

Linguagem Corporal: Interação com outras crianças por meio do movimento, 

Adequação de gestos, movimentos e ritmos corporais a suas necessidades, 

intenções e ambientes, desenvolvendo a independência, participação, 

reconhecimento e valorização das diversas manifestações culturais, como 

brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e canções tradicionais 

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

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

digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras, 

desenvolvimento dos processos simbólicos, por meio da dramatização de histórias, 

músicas, entre outros, tendo o corpo como protagonista, movimentação por meio do 

engatinhar em diferentes espaços, passando sobre obstáculos, por baixo de mesas 

e cadeiras, sobre caminhos marcados no chão, desenvolvimento da coordenação 

motora global por meio de jogos, danças, ginásticas (atividades exploratórias de 
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espaços estruturados com diferentes implementos – cordas, arcos, bastões, cones, 

brinquedos etc.) e brincadeiras. 

 

Linguagem Oral e Escrita: Utilização de diferentes linguagens para comunicar-se e 

expressar-se (sorriso, choro, beijo, balanço da cabeça negativa ou positivamente 

etc.), escuta frequente de histórias, contos, lendas, poemas, etc, criação, 

reconhecimento e autoexpressão nas brincadeiras de faz de conta, lançando mão da 

imaginação e memória, participação em situações individuais e coletivas de leitura, 

apreciação e manuseio de diferentes materiais impressos (livros, revistas, bulas, 

embalagens, rótulos, cartas, receitas, mapas, cheques, listas telefônicas, notas 

fiscais, folhetos de propaganda, instruções de jogo, dicionários, carnês, etc.), 

experimentação de diferentes posições espaciais e corporais (sentado, em pé, 

deitado de bruços, entre outros) para desenhar, desenvolvimento gradativo da idéia 

de representação por meio da produção de rabiscos e garatujas, na realização de 

tentativas de escritas não convencionais, percepção de que diferentes materiais 

riscantes (giz de cera, tinta guache, cola colorida, carvão) podem ser utilizados para 

a expressão de sentimentos, ideias, elementos culturais (processo do grafismo). 

 

Linguagem Matemática: Realização de contagem oral em situações diversas. 

compreensão da função social do dinheiro, de forma lúdica, em situações de 

vivência de manipulação (dinheiro de brincadeira) para a descoberta de que as 

cédulas e moedas têm valores e que são utilizadas na aquisição de produtos e 

serviços,comparação de coleções de objetos, identificando relações de igualdade ou 

desigualdade (mais que, menos que, maior que, menor que, igual a),representação 

espacial (posição de pessoas e objetos: dentro / fora; em cima /embaixo; 

esquerdo/direito; frente / atrás /ao lado, etc,identificação de pontos de referência 

para deslocar-se e situar-se no espaço,desenvolvimento da consciência das partes 

do corpo e da estatura,orientação espacial em relação a objetos e pessoas. 

 

Linguagem Artística: Enriquecimento cultural pelo acesso aos mais variados 

instrumentos, gravações, audições (ao vivo ou por DVD e CD),produção de sons 

com o próprio corpo, objetos e instrumentos,percussão corporal,escuta e valorização 

de obras musicais de sua região e de outras, reconhecendo o repertório musical 

próprio de sua cultura,exploração de instrumentos musicais, tais como tambores, 
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sinos, xilofones, teclados, coquinhos, triângulos, pauzinhos, guitarras; brinquedos e 

objetos que emitem sons variados,identificação e exploração das cores - pigmentos 

naturais de produtos, como açafrão, urucum, café, beterraba, entre outros,relações 

de forma – estruturação de formas do espaço bidimensional: forma/tamanho, espaço 

grande/pequeno, forma/figura, realização de atividades explorando os movimentos 

corporais (danças e gestos), vivência em brincadeiras dançadas como as cirandas, 

rodas e outras da cultura popular,interação com o outro por meio de movimentos 

corporais e danças em grupos. 

 

Interações com a Natureza e com a Sociedade: Participação em atividades que 

envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções que digam respeito às tradições 

culturais de sua comunidade e de outros grupos, reconhecimento e identificação de 

si mesma como membro de diferentes grupos sociais (família, igreja, escola, outros). 

reconhecimento e respeito às diferentes configurações familiares, reconhecimento 

das próprias características físicas (cor dos olhos, cabelo, pele, entre outros), 

identificando as semelhanças e diferenças entre si e outras pessoas e assumindo 

uma atitude de valorização da diversidade,ampliação do conhecimento do mundo 

que a cerca, por meio da observação, exploração e interação com objetos, materiais, 

pares etários e adultos,identificação dos objetos utilizados na higiene corporal, a fim 

de utilizá-los gradativamente, com êxito e independência,exploração, por meio dos 

sentidos, das características dos elementos naturais, dos materiais e do ambiente, 

tais como: quente, frio, liso, áspero, grosso, fino, doce, azedo, salgado, sons 

agudos, graves, fortes e fracos (volume), odores, entre outros. 

 

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

aparelhos celulares para capturar imagens diversas. 

 

 RECURSOS DIDÁTICOS: 

           Ábaco, acrilon, agenda, algodão, anilina, apagador, apontador, aquarela, 

argila, avental infantil, avental para contar história, balão, bandeiras, barbante 

branco e colorido, bloco criativo, blocos lógicos, bobina kraft, bolas de isopor, bomba 

manual para balões, borracha, caderno brochurão sem pauta, caderno de desenho, 

caneta para desenho, canetinha hidrocor, canudo, carimbo pedagógico, cartolina 

dupla face, cartolina, cavalete pedagógico de plástico, CD’s, cola 3d, cola branca 
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líquida e em bastão, cola colorida, cola com gliter, cola de EVA, cola para isopor, 

cola quente grossa e fina, colchetes expediente, corda, crachás, dedoche, DVD, 

elástico, emborrachado, estante de plástico, estilete, fantasias, fantoches, feltro, fita 

adesiva transparente e colorida, fita crepe, fita dupla face, fita embalagem 

transparente, fitas de cetim, fitas decorativas, fitilho, gesso, gizão de cera, giz para 

quadro branco, gliter, lantejola, lápis, lápis de cor, lastex, ligas de borracha, linha de 

nylon, , máscaras, massa de biscuit, massa de modelar, miçangas, nariz de coelho, 

nariz de palhaço, novelos de lã, olho móvel, palito de algodão doce, palito de 

churrasco sem ponta, palito de picolé, papelão, parafina, papel panamá, papeis 

criativos, papel A4 branco e colorido, papel acetinado, papel apergaminhado, papel 

camurça, papel canson, papel cartão, papel celofone, papel color set, papel contact, 

papel couche A4, papel crepon, papel de embrulho, papel de seda, papel dobradura, 

papel dupla face, papel fotográfico, papel jornal, papel manteiga, papel micro 

ondulado, papel ofício, papel sulfite, papel vegetal, pinceis marcador permanentes, 

pinceis plástico, pincel atômico, pincel para pintura, pincel para quadro branco, 

pintura a dedo, pistola de cola quente, placas de isopor, plástico para plastificar, 

purpurina, reabastecedor de pincel atômico, reabastecedor de pincel de quadro 

branco, pincel para retroprojetor, recarregador para hidrocor, rede para prática de 

esporte infantil, régua, rolo de papel pardo, rolo de papel presente, sólidos 

geométricos, tangram de madeira, tapete alfabético em EVA, tatame em EVA, teatro 

de fantoche de madeira/papelão/EVA, telas, tesoura grande, tesoura para picotar, 

tesoura sem ponta, tinta acrílica, tinta guache, tinta para decoração, tinta para rosto, 

tinta para tecido, tinta plástica, tinta PVA para artesanato, tinta spray, TNT, tule e 

velcro. bolas, blocos de empilhar, materiais de encaixar e desmontar, carrinhos, 

materiais de equilíbrio, fantasias, máscaras, fantoches, instrumentos musicais de 

brinquedo, livros em plástico laváveis, bonecas e bonecos, argolas de várias cores e 

tamanho, blocos laváveis de espuma plástica em formatos de sólidos geométricos, 

em cores e tamanhos variados, almofadas laváveis em formatos e cores variadas, 

bolas de várias cores e tamanhos, leves e macias, de material de fácil higienização, 

bonecos macios, leves, coloridos e laváveis, conjuntos de cubos de encaixar e 

empilhar, de material de cores atraentes, leves e laváveis, pandeiros e tambores 

resistentes, laváveis e coloridos, carrinhos de puxar, caixas de areia com pás e 

baldes, miniatura de casa de boneca com móveis, ferramentas em plástico, massa 

de modelar, fantasias, máscaras, fantoches, instrumentos musicais de brinquedo, 
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brinquedos de montar e desmontar, blocos de formas, cores e tamanhos variados, 

blocos lógicos e de encaixe, monta-figuras, jogos e quebra-cabeças, livros com 

diferentes ilustrações e histórias, bonecos e bonecas, argolas de várias cores e 

tamanhos, blocos laváveis de espuma plástica em formatos de sólidos geométricos, 

cores e tamanhos variados, almofadas laváveis em formatos e cores variadas, bolas 

de várias cores e tamanhos, leves e macias, de material de fácil higienização, 

bonecos macios, leves, coloridos e laváveis, brinquedos compostos por peças 

coloridas, de tamanho tal que não possam ser introduzidas por inteiro na boca, para 

atarraxar, enfiar e encaixar umas dentro das outras, conjuntos de cubos de encaixar 

e empilhar, bandinha.       

Projeto da unidade 1 : Criando Elos 

 Projeto Desafios corporais -Psicomotricidade  

Justificativa:  

A criança se expressa e se comunica de varias formas: por meios de gestos, 

mímicas faciais e interagem utilizando fortemente o apoio do corpo, ao brincar, jogar, 

imitar e criar ritmos e movimentos, que serão explorados ao longo do ano dentro de 

todas as suas possibilidades. Seu relacionamento com o mundo, a interação com as 

pessoas e principalmente conhecer os limites do próprio corpo através de 

movimentos de estimulo. 

Objetivo Geral :  

 Elaborar atividades que leve a criança interagir com outras crianças, promovendo o 

seu desenvolvimento motor e cognitivo. 

Objetivos Específicos:  

Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais como meios de expressão e 

ampliar as possibilidades expressivas do próprio corpo dinâmico; 

 Adquirir a imagem positiva de si, ampliando a autoconfiança, a autoestima, 

colocando em pratica a autonomia.  
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Projeto Pequenos Pintores: 

 
Justificativa: 

A arte promove a ampliação do conhecimento de mundo que possuem. As crianças 

têm suas próprias impressões, ideias e interpretações sobre a produção de arte e o 

fazer artístico. Tais construções são elaboradas a partir de suas experiências ao 

longo da vida, que envolvem a relação com a arte, com o mundo dos objetos e com 

seu próprio fazer. As crianças exploram, sentem, agem, refletem e elaboram 

sentidos de suas experiências. A partir daí constroem significações sobre como se 

faz, o que é, para que serve e sobre outros conhecimentos a respeito da arte. 

 Objetivo Geral: Promover releitura de obras de arte na Educação Infantil de 

maneira lúdica e expressiva e estimular a apreciação por parte das crianças de 

obras e artistas plásticos. 

Objetivos Específicos: 

Conhecer e apreciar os elementos que constituem as obras dos artistas escolhido, 

Despertar o gosto por diversos materiais que serão utilizado nas atividades, 

Produzir releituras das principais obras do artista escolhido pela turma. 

Atividades de Circuito/Movimento 
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Atividade Projeto Pequenos Pintores 

 

9.2.UNIDADE DIDÁTICA: BRASIL LEGAL! 

Eixos Transversais: Educação para a Diversidade; Educação Sustentabilidade e 

Educação em e para Direitos Humanos e Cidadania.  

Eixos Integradores: Educar, Cuidar, Brincar e Interagir.  

Linguagens: Oral e escrita, cuidado consigo e com o outro, linguagem matemática, 

Interações com a natureza e sociedade, linguagem digital; linguagem artística e 

corporal. 

A unidade supracitada compreende os seguintes projetos: VI Plenarinha ‘O universo 

do brincar’, Projeto Profissões, Projeto A copa é aqui! Brincarraiá, Projeto Dia da 

Vovó, Projeto Família Aperte esse Laço.Projeto nas Asas da Leitura, Alimentação 

saudável, Recesso Escolar. 

 
Cronograma: Maio, Junho, Julho, Agosto. 

JUSTIFICATIVA: 

 

A presente unidade visa trabalhar com as crianças temas variados que se 

entrelaçam no decorrer das atividades.A principio atividade pretende explorar e inserir o 

conhecimento sobre as diversas profissões, suas características e importância na sociedade 

e dentro do ambiente escolar,provocando as crianças na percepção da diversidade no 

contexto familiar.Ainda se valendo das diferenças iremos trabalhar um tema que nesse anos 

de 2018  terá visibilidade que é a Copa do Mundo, nesse momento as crianças  tomarão 

conhecimento de diferenças  relacionadas a diversas culturas , por estarmos tratando de 

diversos países que serão visitados e representados pelas turminhas do nosso Centro de 

convivência. 
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Como forma de  participação das crianças  e garantia dos direitos a qual iremos 

abordar no Projeto Plenarinha e no nosso Brincarraiá que irá contemplar o ‘ Direito de 

Brincar ‘, onde daremos enfoque as brincadeiras antigas,aos brinquedos preferidos e as 

oficinas de brinquedo com sucata, que serão apresentados pela figura dos avós  e 

atividades de cidadania e cuidado com o idoso.Finalizaremos com a festividade da Família 

apertando os  diferentes laços e resgatando brinquedos e brincadeiras  da nossa 

comunidade escolar. 

 

       Subunidades:  

Quem cuida de mim 

Profissões 

Aniversario de Brasília 

Copa do Mundo 

São João ‘Brincarraiá’ 

Vovó na escola 

Família 

Alimentação saudável. 

Plenarinha 

Psicomotricidade 

 

DESENVOLVIMENTO:  

As atividades se darão de maneira lúdica e participativa propiciando à criança 

a reflexão de sua estrutura familiar e o conhecimento da estrutura  de outras 

famílias, e o relacionamento entre as pessoas de sua família e com as demais 

pessoas que a rodeiam, oportunizando  atividades  que despertem o respeito e o 

interesse pelos diferentes  grupos familiares, valorizando as profissões, respeitando 

as escolhas com relação aos times de futebol visto que estaremos abordando a 

Copa do Mundo, internalizar  a partir de brincadeiras  que automaticamente já 

contempla o tema da Plenarinha que está em foco, conscientizando sobre o direito 

do brincar , interligados com brincadeiras do tempo dos avós que estarão conosco 

em alguns momentos participando de dramatizações, oficinas culinárias e finalmente 

a nossa Festividade onde os saberes serão expostos através de apresentações e o 

fortalecimento dos laços com atividades entre pais e filhos. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

Cuidado consigo e com o outro: Reconhecimento e identificação das diferentes 

partes de seu corpo e suas funções, executando ações simples relacionadas à 

saúde, experimentação e degustação de novos alimentos, com ênfase em sabores, 

cheiros, cores, reconhecimento do ambiente escolar como um local afetivo e 

protetor, que lhe transmite segurança e acolhimento, identificação como membro de 

diferentes grupos sociais e distinção de seu papel dentro de cada um destes. 

construção de novas relações e vínculos afetivos com colegas, educadores e 

demais profissionais, lidando gradativamente com o sentimento de afastamento 

temporário do contexto familiar, valorização de suas características físicas e étnico-

raciais, bem como a dos outros, respeitando-as, conhecimento, valorização e 

respeito às histórias e culturas africanas e afro-brasileiras, dos povos indígenas, 

culturas asiáticas, europeias e americanas, reconhecimento das diferentes 

profissões existentes e sua importância para a sociedade. 

Linguagem Corporal: Participação, reconhecimento e valorização das diversas 

manifestações culturais, como brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, 

festejos e canções tradicionais (pipa, cantigas de roda, pega-pega, cabra-cega, 

barra-manteiga, corda, pião, ciranda, esconde-esconde, elástico, bambolê, etc.) e 

demais manifestações que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade 

e de outras, manuseio de materiais diversificados para brincadeiras (brinquedos 

industrializados, convencionais e artesanais), materiais não estruturados (papelão, 

tecidos, pneus e outros materiais reaproveitáveis), fantasias e adereços. Confecção 

de brinquedos com materiais alternativos, participação em atividades de faz de 

conta, de modo que a criança vivencie diferentes papéis sociais, desenvolvimento 

dos processos simbólicos, por meio da dramatização de histórias, músicas, entre 

outros, tendo o corpo como protagonista. Participação de circuitos que envolvam 

habilidades de locomoção, participação em atividades de relaxamento, 

desenvolvimento da coordenação visiomota. 

Linguagem Oral e Escrita: Percepção de que o som produzido por seu corpo é 

uma maneira de comunicação, iniciando as vocalizações e o desenvolvimento das 

capacidades de diferenciação da fala humana comunicação oral com os pares e 

adultos, de forma clara e organizada, expressão oral de desejos, necessidades e 

opiniões, descrição das características dos objetos, dos personagens, cenas de 
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histórias e de situações cotidianas,darticipação em situações individuais e coletivas 

de leitura, apreciação e manuseio de diferentes materiais impressos (livros, revistas, 

bulas, embalagens, rótulos, cartas, receitas, mapas, cheques, listas telefônicas, 

notas fiscais, folhetos de propaganda, instruções de jogo, dicionários, carnês, etc.), 

diferenciação entre letras e desenhos, percepção de que diferentes materiais 

riscantes (giz de cera, tinta guache, cola colorida, carvão) podem ser utilizados para 

a expressão de sentimentos, ideias, elementos culturais (processo do 

grafismo),aquisição de maior controle da expressão gráfica por meio da escrita 

espontânea, visando ao desenvolvimento de movimentos manuais, na perspectiva 

do aprendizado futuro das habilidades de escrita. 

Linguagem Matemática: Realização de contagem oral em situações diversas. 

Desenvolvimento de estratégias pessoais para a resolução de situações problema. 

comparação de coleções de objetos, identificando relações de igualdade ou 

desigualdade (mais que, menos que, maior que, menor que, igual a), identificação e 

marcação da passagem do tempo e destaque de datas importantes e eventos 

(aniversários, festas, aulas passeio, banho de chuveiro especial, estações do ano 

etc.) por meio da utilização de calendários e relógios, desenvolvimento da 

consciência das partes do corpo e da estatura, orientação espacial em relação a 

objetos e pessoas, percepção, identificação e nomeação das cores nos ambientes, 

na natureza, nos materiais e nos objetos. 

Linguagem Artística: Enriquecimento cultural pelo acesso aos mais variados 

instrumentos, gravações, audições (ao vivo ou por DVD e CD), produção de sons 

com o próprio corpo, objetos e instrumentos, percussão corporal, escuta e 

valorização de obras musicais de sua região e de outras, reconhecendo o repertório 

musical próprio de sua cultura, exploração e reconhecimento de diversos materiais, 

texturas, espessuras e suportes (giz de cera, pincéis, tintas, areia, água, argila, 

carvão, papéis diversos, massinha, colagens, papelão, jornais, parede, chão, caixas, 

madeiras, entre outros), descrição e interpretação de imagens, desenho com 

interferência gráfica: oferta de imagens – personagens de tirinhas, fotografias, 

cartões postais, imagens de revistas, detalhes de reproduções de obras de arte, 

desenho iniciado por outra criança, papéis de formatos e tamanhos diferentes, 

vazados ou não etc. – ou formas geométricas que servirão de suporte para o 

desenho das crianças. 
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Interações com a Natureza e com a Sociedade: Participação na celebração de 

datas comemorativas, desde que associadas à história e às tradições, e discutidos 

os motivos pelos quais são comemoradas, participação em atividades que envolvam 

histórias, brincadeiras, jogos e canções que digam respeito às tradições culturais de 

sua comunidade e de outros grupos, reconhecimento e identificação de si mesma 

como membro de diferentes grupos sociais (família, igreja, escola, outros),vivência 

de atitudes de colaboração, solidariedade e respeito, identificando aos poucos 

semelhanças, diferenças e diversidade em seus grupos, reconhecimento de ações 

para uma boa convivência escolar e social, conhecimento acerca do trabalho no 

campo, valorizando seu papel social, ampliação do conhecimento do mundo que a 

cerca, por meio da observação, exploração e interação com objetos, materiais, pares 

etários e adultos, identificação dos objetos utilizados na higiene corporal, a fim de 

utilizá-los gradativamente, com êxito e independência. 

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

aparelhos celulares para capturar imagens diversas, utilizar máquinas fotográficas, 

tablets, câmeras digitais e ou aparelhos celulares para capturar vídeos diversos. 

RECURSOS DIDÁTICOS: 

           Ábaco, acrilon, agenda, algodão, anilina, apagador, apontador, aquarela, 

argila, avental infantil, avental para contar história, balão, bandeiras, barbante 

branco e colorido, bloco criativo, blocos lógicos, bobina kraft, bolas de isopor, bomba 

manual para balões, borracha, caderno brochurão sem pauta, caderno de desenho, 

caneta para desenho, canetinha hidrocor, canudo, carimbo pedagógico, cartolina 

dupla face, cartolina, cavalete pedagógico de plástico, CD’s, cola 3d, cola branca 

líquida e em bastão, cola colorida, cola com gliter, cola de EVA, cola para isopor, 

cola quente grossa e fina, colchetes expediente, corda, crachás, dedoche, 

DVD,elástico, emborrachado, estante de plástico, estilete, fantasias, fantoches, 

feltro, fita adesiva transparente e colorida, fita crepe, fita dupla face, fita embalagem 

transparente, fitas de cetim, fitas decorativas, fitilho, gesso, gizão de cera, giz para 

quadro branco, gliter, lantejola, lápis, lápis de cor, lastex, ligas de borracha, linha de 

nylon, , máscaras, massa de biscuit, massa de modelar, miçangas, nariz de coelho, 

nariz de palhaço, novelos de lã, olho móvel, palito de algodão doce, palito de 

churrasco sem ponta, palito de picolé, papelão, parafina, papel panamá, papeis 

criativos, papel A4 branco e colorido, papel acetinado, papel apergaminhado, papel 
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camurça, papel canson, papel cartão, papel celofone, papel color set, papel contact, 

papel couche A4, papel crepon, papel de embrulho, papel de seda, papel dobradura, 

papel dupla face, papel fotográfico, papel jornal, papel manteiga, papel micro 

ondulado, papel ofício, papel sulfite, papel vegetal, pinceis marcador permanentes, 

pinceis plástico, pincel atômico, pincel para pintura, pincel para quadro branco, 

pintura a dedo, pistola de cola quente, placas de isopor, plástico para plastificar, 

purpurina, reabastecedor de pincel atômico, reabastecedor de pincel de quadro 

branco, pincel para retroprojetor, recarregador para hidrocor, rede para prática de 

esporte infantil, régua, rolo de papel pardo, rolo de papel presente, sólidos 

geométricos, tangram de madeira, tapete alfabético em EVA, tatame em EVA, teatro 

de fantoche de madeira/papelão/EVA, telas, tesoura grande, tesoura para picotar, 

tesoura sem ponta, tinta acrílica, tinta guache, tinta para decoração, tinta para rosto, 

tinta para tecido, tinta plástica, tinta PVA para artesanato, tinta spray, TNT, tule e 

velcro. bolas, blocos de empilhar, materiais de encaixar e desmontar, carrinhos, 

materiais de equilíbrio, fantasias, máscaras, fantoches, instrumentos musicais de 

brinquedo, livros em plástico laváveis, bonecas e bonecos, argolas de várias cores e 

tamanho, blocos laváveis de espuma plástica em formatos de sólidos geométricos, 

em cores e tamanhos variados, almofadas laváveis em formatos e cores variadas, 

bolas de várias cores e tamanhos, leves e macias, de material de fácil higienização, 

bonecos macios, leves, coloridos e laváveis, conjuntos de cubos de encaixar e 

empilhar, de material de cores atraentes, leves e laváveis, pandeiros e tambores 

resistentes, laváveis e coloridos, carrinhos de puxar, caixas de areia com pás e 

baldes, miniatura de casa de boneca com móveis, ferramentas em plástico, massa 

de modelar, fantasias, máscaras, fantoches, instrumentos musicais de brinquedo, 

brinquedos de montar e desmontar, blocos de formas, cores e tamanhos variados, 

blocos lógicos e de encaixe, monta-figuras, jogos e quebra-cabeças, livros com 

diferentes ilustrações e histórias, bonecos e bonecas, argolas de várias cores e 

tamanhos, blocos laváveis de espuma plástica em formatos de sólidos geométricos, 

cores e tamanhos variados, almofadas laváveis em formatos e cores variadas, bolas 

de várias cores e tamanhos, leves e macias, de material de fácil higienização, 

bonecos macios, leves, coloridos e laváveis, brinquedos compostos por peças 

coloridas, de tamanho tal que não possam ser introduzidas por inteiro na boca, para 

atarraxar, enfiar e encaixar umas dentro das outras, conjuntos de cubos de encaixar 

e empilhar, , bandinha. 
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Projeto da unidade 2: Brasil legal 

Projeto Nas Asas da Leitura 

Justificativa:  

A Literatura Infantil pode ser um instrumento pedagógico extremamente importante 

durante todo o período que antecede um processo formal de alfabetização. Na 

educação infantil influencia a criança na sua aprendizagem tornando-a leitora da sua 

realidade, ouvindo diariamente histórias ela fará comparações, descobertas e vai 

compreendendo o mundo em que está inserida. 

Objetivo geral:  

Expressar desejos, pensamento e sentimentos através da interação com a literatura 

infantil, a fim de despertar desde os primeiros anos de vida, o estímulo e o gosto 

pelos livros.  

Objetivos específicos: 

Incentivar o gosto pela leitura,  

Ampliar o vocabulário,  

Reunir à família, possibilitando assim o diálogo, a troca, a interação e a união entre 

os membros da família;  

Despertar ainda mais a imaginação, a curiosidade, a comunicação e a autoestima 

das crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade Projeto Leitura 
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Projeto Alimentação Saudável/Reaproveitamento integral dos alimentos 

 

Justificativa: 
As crianças, estão no foco das ações que combatem os hábitos alimentares 

inadequados. Estima-se que uma em cada três crianças no Brasil apresenta 

distúrbios alimentares e doenças associada. Baseada em demandas oriundas de 

casa como: recusa alimentar, restrições variadas e outras situações diretamente 

ligadas ao alimento. 

 

Objetivo Geral:  

 Permitir que os alunos, juntamente com seus familiares, reflitam sobre seus hábitos 

alimentares e das consequências que esses hábitos têm na sua saúde. Pretende-se 

levar ao conhecimento dos alunos que tanto a carência quanto o excesso de 

alimentos podem gerar doenças e prejudicar o desenvolvimento. Ao compreender a 

importância da alimentação saudável, espera-se uma mudança de hábitos 

alimentares. 

Objetivos específicos: 

Incentivar os bons hábitos alimentares;  

Conscientizar as crianças sobre a importância e os motivos pelos os quais nos 

alimentamos, enfatizar o reaproveitamento integral dos alimentos. 

     

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

                                                                             

Alimentação saudavel 
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9.3.UNIDADE DIDÁTICA: EU APRENDO BRINCANDO 

Eixos Transversais: Educação para a Diversidade; Educação Sustentabilidade e 

Educação em e para Direitos Humanos e Cidadania.  

Eixos Integradores: Educar, Cuidar, Brincar e Interagir.  

Linguagens: Oral e escrita, Cuidado consigo e com o outro, Linguagem matemática, 

Interações com a natureza e sociedade, Linguagem digital; Linguagem artística e 

corporal. 

A unidade supracitada compreende os seguintes projetos:  Se essa rua fosse 

minha(Trânsito) Projeto Mascote, Brincadeira de Criança (Mês da criança), 

Educação não tem cor, Vem que tá chegando o Natal! 

 
Cronograma: Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro. 

JUSTIFICATIVA: 
  

A unidade supracitada permite a instituição trabalhar com as crianças a 

diversidade em vários aspectos e permite ainda contemplar um dos eixos 

transversais que irá perpassar ao longo do cumprimento de toda a unidade deixando 

clara a sua importância e utilização no dia a dia, estamos falando do ‘Projeto Se 

essa rua fosse minha’, que possibilita às crianças a consciência de um trânsito 

seguro com práticas de prevenção de acidentes que serão abordadas ao longo 

desse período. Nessa perspectiva de diversidade iremos compreender as 

diversidades culturais e étnicas no Projeto Educação não tem Cor e de 

biodiversidade na execução do Projeto Mascote que acontece no decorrer do ano 

onde as crianças irão conhecer espécies de animais em extinção. Enfatizar de 

maneira lúdica a garantia de direitos básicos, promovendo um mês da Criança com 

atividades voltadas para essa temática e seguir adiante com a culminância de final 

de ano trabalhando o festejo de Natal dentro da nossa cultura. 

       Subunidades:  

Transito 

Direito da criança 

Alimentação Saudável 

Brincadeiras de criança 

Psicomotricidade/ Projeto mascote 

Diversidade Cultural 
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Natal  

DESENVOLVIMENTO:  

As atividades acontecerão de maneira participava, e as crianças serão protagonistas nesse 

aspecto. Abordar temas atuais e de relevância social, pode possibilitar as crianças se 

reconhecerem como sujeitos de direito com a finalidade de um trabalho educativo e de 

qualidade, resgatando a função social dos espaços educativos ao entrelaçar as linguagens 

ao exercício da cidadania infantil em meio à diversidade humana, garantindo aprendizagens 

e desenvolvimento para todos e todas que compartilham esse planeta que, por nosso 

empenho diário, terá mais sustentabilidade e ética. Promover a consciência das diferenças 

existentes através de brincadeiras, leituras e dramatizações afins chama a atenção dos 

alunos para a realidade cotidiana a qual estão inseridas. 

 RECURSOS DIDÁTICOS: 

           Ábaco, acrilon, agenda, algodão, anilina, apagador, apontador, aquarela, 

argila, avental infantil, avental para contar história, balão, bandeiras, barbante 

branco e colorido, bloco criativo, blocos lógicos, bobina kraft, bolas de isopor, bomba 

manual para balões, borracha, caderno brochurão sem pauta, caderno de desenho, 

caneta para desenho, canetinha, hidrocor, canudo, carimbo pedagógico, cartolina 

dupla face, cartolina, cavalete pedagógico de plástico, CD’s, cola 3d, cola branca 

líquida e em bastão, cola colorida, cola com gliter, cola de EVA, cola para isopor, 

cola quente grossa e fina, colchetes expediente, corda, crachás, dedoche, 

DVD,elástico, emborrachado, estante de plástico, estilete, fantasias, fantoches, 

feltro, fita adesiva transparente e colorida, fita crepe, fita dupla face, fita embalagem 

transparente, fitas de cetim, fitas decorativas, fitilho, gesso, gizão de cera, giz para 

quadro branco, gliter, lantejola, lápis, lápis de cor, lastex, ligas de borracha, linha de 

nylon, , máscaras, massa de biscuit, massa de modelar, miçangas, nariz de coelho, 

nariz de palhaço, novelos de lã, olho móvel, palito de algodão doce, palito de 

churrasco sem ponta, palito de picolé, papelão, parafina, papel panamá, papeis 

criativos, papel A4 branco e colorido, papel acetinado, papel apergaminhado, papel 

camurça, papel canson, papel cartão, papel celofone, papel color set, papel contact, 

papel couche A4, papel crepon, papel de embrulho, papel de seda, papel dobradura, 

papel dupla face, papel fotográfico, papel jornal, papel manteiga, papel micro 

ondulado, papel ofício, papel sulfite, papel vegetal, pinceis marcador permanentes, 

pinceis plástico, pincel atômico, pincel para pintura, pincel para quadro branco, 

pintura a dedo, pistola de cola quente, placas de isopor, plástico para plastificar, 
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purpurina, reabastecedor de pincel atômico, reabastecedor de pincel de quadro 

branco, pincel para retroprojetor, recarregador para hidrocor, rede para prática de 

esporte infantil, régua, rolo de papel pardo, rolo de papel presente, sólidos 

geométricos, tangram de madeira, tapete alfabético em EVA, tatame em EVA, teatro 

de fantoche de madeira/papelão/EVA, telas, tesoura grande, tesoura para picotar, 

tesoura sem ponta, tinta acrílica, tinta guache, tinta para decoração, tinta para rosto, 

tinta para tecido, tinta plástica, tinta PVA para artesanato, tinta spray, TNT, tule e 

velcro. bolas, blocos de empilhar, materiais de encaixar e desmontar, carrinhos, 

materiais de equilíbrio, fantasias, máscaras, fantoches, instrumentos musicais de 

brinquedo, livros em plástico laváveis, bonecas e bonecos, argolas de várias cores e 

tamanho, blocos laváveis de espuma plástica em formatos de sólidos geométricos, 

em cores e tamanhos variados, almofadas laváveis em formatos e cores variadas, 

bolas de várias cores e tamanhos, leves e macias, de material de fácil higienização, 

bonecos macios, leves, coloridos e laváveis, conjuntos de cubos de encaixar e 

empilhar, de material de cores atraentes, leves e laváveis, pandeiros e tambores 

resistentes, laváveis e coloridos, carrinhos de puxar, caixas de areia com pás e 

baldes, miniatura de casa de boneca com móveis, ferramentas em plástico, massa 

de modelar, fantasias, máscaras, fantoches, instrumentos musicais de brinquedo, 

brinquedos de montar e desmontar, blocos de formas, cores e tamanhos variados, 

blocos lógicos e de encaixe, monta-figuras, jogos e quebra-cabeças, livros com 

diferentes ilustrações e histórias, bonecos e bonecas, argolas de várias cores e 

tamanhos, blocos laváveis de espuma plástica em formatos de sólidos geométricos, 

cores e tamanhos variados, almofadas laváveis em formatos e cores variadas, bolas 

de várias cores e tamanhos, leves e macias, de material de fácil higienização, 

bonecos macios, leves, coloridos e laváveis, brinquedos compostos por peças 

coloridas, de tamanho tal que não possam ser introduzidas por inteiro na boca, para 

atarraxar, enfiar e encaixar umas dentro das outras, conjuntos de cubos de encaixar 

e empilhar, , bandinha. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

Cuidado consigo e com o outro: Desenvolvimento de hábitos de higiene: pedir 

para ir ao banheiro, lavar as mãos, limpar o nariz, escovar os dentes entre outros, 

percebendo como necessidade para seu bem estar individual, percepção da 

importância da higiene após atividades que envolvam tinta, areia, terra, entre outros, 

bem como antes e após as refeições, desenvolvendo atitudes de saúde e bem-estar, 
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individual e coletivo, estabelecimento do controle progressivo de suas necessidades 

fisiológicas (esfincterianas, alimentares, sono, etc.) experimentação e degustação de 

novos alimentos, com ênfase em sabores, cheiros, cores, manipulação de talheres, 

copos e guardanapos, demonstrando progressiva independência nestes aspectos. 

expressão de suas necessidades, desejos e sentimentos, identificação e respeito 

pelas características próprias e das pessoas com as quais convive ampliação das 

relações sociais, desenvolvendo o autoconceito positivo, reconhecimento dos 

diferentes grupos sociais (famílias, escola, outros) valorização do diálogo ou outros 

modos de comunicação, como formas de lidar com os conflitos e construir 

consensos, desenvolvimento gradativo do sentimento de justiça e ações de cuidado 

consigo e com os outros. 

Linguagem Corporal: Identificação das diversas expressões corporais, 

possibilitando a familiarização com a imagem de seu próprio corpo, conhecimento 

das partes do corpo de modo a adquirir consciência de suas potencialidades (força, 

velocidade, resistência, agilidade, equilíbrio e flexibilidade), participação, 

reconhecimento e valorização das diversas manifestações culturais, como 

brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e canções tradicionais 

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

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

digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras, manuseio de 

materiais diversificados para brincadeiras (brinquedos industrializados, 

convencionais e artesanais), materiais não estruturados (papelão, tecidos, pneus e 

outros materiais reaproveitáveis), fantasias e adereços. 

Linguagem Matemática: Realização de contagem oral em situações diversas. 

Desenvolvimento de estratégias pessoais para a resolução de situações problema. 

Compreensão da função social do dinheiro, de forma lúdica, em situações de 

vivência de manipulação (dinheiro de brincadeira) para a descoberta de que as 

cédulas e moedas têm valores e que são utilizadas na aquisição de produtos e 

serviços, comparação de coleções de objetos, identificando relações de igualdade 

ou desigualdade (mais que, menos que, maior que, menor que, igual a),identificação 

e marcação da passagem do tempo e destaque de datas importantes e eventos 

(aniversários, festas, aulas passeio, banho de chuveiro especial, estações do ano 

etc.) por meio da utilização de calendários e relógios, Percepção, identificação e 

nomeação das cores nos ambientes, na natureza, nos materiais e nos objetos. 
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Linguagem Artística: Expressão livre e direcionada por meio do canto, participação 

em atividades com músicas usadas como fundo para a formação do repertório de 

memória e estimulação ao trabalho corporal livre, apreciação de obras musicais de 

diversos gêneros, estilos, épocas e culturas, da produção musical brasileira e de 

outros povos e países, enfatizando também os ritmos africanos e indígenas. 

Identificação e exploração das cores - pigmentos naturais de produtos, como 

açafrão, urucum, café, beterraba, entre outros, relações de forma – estruturação de 

formas do espaço bidimensional: forma/tamanho, espaço grande/pequeno, 

forma/figura, utilização de diversos materiais para se expressar livremente por meio 

de desenho, pintura, colagem, escultura, modelagens, dobraduras, recortes, 

manipulação de papéis (lápis, gizão de cera e canetas grandes; papéis de 

tamanhos, cores, texturas e formatos variados, colas líquidas e em bastão, tintas 

variadas (a dedo), com pincéis grandes, entre outras. 

Interações com a Natureza e com a Sociedade: 

 Participação na celebração de datas comemorativas, desde que associadas à 

história e às tradições, e discutidos os motivos pelos quais são comemoradas, 

participação em atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções 

que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outros grupo, 

vivência de atitudes de colaboração, solidariedade e respeito, identificando aos 

poucos semelhanças, diferenças e diversidade em seus grupos, reconhecimento de 

ações para uma boa convivência escolar e social, conhecimento acerca do trabalho 

no campo, valorizando seu papel social, ampliação do conhecimento do mundo que 

a cerca, por meio da observação, exploração e interação com objetos, materiais, 

pares etários e adultos, identificação dos objetos utilizados na higiene corporal, a fim 

de utilizá-los gradativamente, com êxito e independência, guarda dos objetos, 

brinquedos e materiais nos devidos lugares, após sua utilização, com 

independência, Conhecimento dos elementos (sol, ar, água e solo) como produtores 

de fenômenos da natureza, a fim de perceber sua influência na vida humana (chuva, 

seca, frio e calor). 

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

aparelhos celulares para capturar imagens diversas, utilizar máquinas fotográficas, 

tablets, câmeras digitais e ou aparelhos celulares para capturar vídeos diversos. 

Projetos da unidade 3: Eu aprendo Brincando 

Projeto Mascote 
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Justificativa: 

É uma estratégia desenvolvida em parceria com as famílias para ensinar valores que 

ajudam na formação e educação das crianças. Trata se de uma construção coletiva 

pautada na necessidade de afeto e cuidado que as crianças da comunidade 

apresentam e denunciam nos momentos das brincadeiras. 

Objetivo Geral: 

Além de fortalecer o laço entre as famílias e inserir nas crianças o senso de 

responsabilidade e respeito, preconiza pela trocas afetivas que deverá acontecer 

com visita do Mascote nas respectivas residências. 

Objetivos específicos:  

Despertar nas crianças as diversas formas de desenvolver a imaginação; 

Construir a realidade por meio de diferentes histórias; 

Promover a linguagem oral e artística; 

Trabalhar a construção coletiva, respeito e cuidado. 

 

 
Atividade Projeto Mascote 

 

Projeto PLENARINHA: 

Justificativa: 

Em atendimento a necessidade de tornar os estudantes protagonistas de suas 

aprendizagens, a  VI Plenarinha cujo o tema é “ O UNIVERSO DO BRINCAR”  , visa 

e estimular as aprendizagens por meio de brincar nas diferentes linguagens, criar 

oportunidades para as partes envolvidas nesses momentos ampliarem o repertorio 

de brincadeiras e que haja um fortalecimento dos vínculos afetivos entre criança e 

família através do resgate de brincadeiras .Permitindo desse modo que  a ação do 

brincar promova o desenvolvimento da imaginação e criação e consequentemente a 

compreensão da realidade concreta que  existe a sua volta. 
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Objetivo Geral: 

Destacar a importância do brincar na escola, que constitui um processo de 

aprendizagem. Assim, tem como objetivo vivenciar o brincar, a brincadeira e 

brinquedo como ferramenta para aprender, desenvolver e expressar-se de maneira 

integral. 

Objetivos específicos: 

● Estimular a aprendizagem por meio do brincar nas diferentes linguagens  

● Criar oportunidades para que professoras/ professores e crianças ampliem seu 

repertório de brincadeiras.  

● Vivenciar brincadeiras diversas ensinadas ou criadas.  

● Resgatar brincadeiras da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRINCADEIRA LIVRE 

Além dos projetos supracitados que acontecem ao longo do ano com a 

participação e toda a comunidade escolar, oportunizamos e dividimos com a famílias 

temas diversificados que surgem de acordo com as demandas que vão sendo 

executados em sala contemplando a respectiva unidade didática atendendo aos 

saberes essenciais necessários para que ambas as faixar etárias trabalhem e indo 

de encontro ao eixos transversais. 
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10.OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO E ENSINO E METODOLOGIA ADOTADA 

 

Conforme a Lei de Diretrizes e Base da Educação, o Centro de Convivência e 

Educação Infantil Maria Mãe da Providência tem os seguintes objetivos: 

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

complementando a ação da família e da comunidade, oportunizando vivências 

que favoreçam o crescimento global e harmônico do educando. 

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

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

maneira crítica, responsável e construtiva. 

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

integrado e participativo na construção de conhecimento, em consonância com 

os princípios da Educação Nacional; 

 Viabilizar a integração escola-família-comunidade, favorecendo o 

desenvolvimento de aptidões intelectuais, estéticas e criativas dos alunos, 

através de um processo participativo, coerente e responsável. 

 

A concepção da aprendizagem e de ensino parte do fato óbvio de que a 
escola torna acessível aos seus alunos, aspectos da cultura que são 
fundamentais para seu desenvolvimento pessoal, e não só no âmbito 
cognitivo; a educação é motor para o desenvolvimento, considerando 
globalmente, e isso também supõe incluir as capacidades de equilíbrio 
pessoal, de inserção social, de relação interpessoal e motora. (Coll e Solé, 

1998, p.19). 
 

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

favorecer o seu desenvolvimento, propiciando situações que incentivem o processo 

de aprendizagem. Para tanto, as atividades são trabalhadas de forma lúdica, 

objetivando despertar a criatividade e a curiosidade da criança, explorando a relação 

entre o “eu” e o “mundo”, expressando-se por meio de diferentes linguagens. 

 Além disso, o Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da 

Providência atua de modo a preparar a criança para a vida, por meio de uma 

educação com qualidade social, enfatizando suas contradições e fornecendo os 

instrumentos necessários para adquirir o conhecimento em diversas áreas, havendo, 

para tanto, a participação sempre ativa do conjunto educador e do educando. 

 Partindo desse conceito, a postura do educador é crucial para que esse 

processo aconteça de forma harmoniosa e se obtenha êxito. Na aprendizagem, o 
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professor é o mediador que ajuda o aluno a descobrir, a reconstruir e a posicionar-se 

frente ao conhecimento. No processo de aprendizagem, o aluno não constrói 

sozinho o conhecimento, essa construção é feita continuamente na interação com os 

outros. 

 

11.PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO 

ENSINO E DA APRENDIZAGEM. 

 

 No Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência a 

avaliação é direcionada para o acompanhamento do desenvolvimento infantil, no 

que diz respeito aos aspectos motores, socioafetivos e cognitivos. Ela promove a 

melhoria da ação pedagógica, na medida em que fornece informações e subsídios 

capazes de favorecer o desenvolvimento da criança e ampliar seus conhecimentos. 

 Nesse processo, o professor assume o papel de mediador, questionador e 

investigador, promovendo a ressignificação das experiências vivenciadas pelas 

crianças, gerando avanços na aprendizagem. Dessa forma, busca-se que a                                                                                                                                

avaliação seja construída no diálogo entre o professor e o aluno, compreendendo o 

nível de assimilação e construção do conhecimento.  

 A avaliação considera a particularidade de cada criança, conforme suas 

habilidades, evoluções e dificuldades. Este acompanhamento é contínuo, realizado 

mediante observações do desenvolvimento e da aprendizagem da criança, que 

servirá para o planejamento de atividades e para a elaboração de projetos voltados 

para atender a criança de modo integral. Dentre os aspectos observados estão à 

interação, a participação, a autonomia, a identidade pessoal, as linguagens, entre 

outros. 

 O resultado da avaliação do desenvolvimento do aluno é expresso no Relatório 

Descritivo Individual (RDIA) e através do portfólio, que é um instrumento de 

coletânea das atividades realizadas pelos alunos, capaz de expressar seu 

desenvolvimento no processo educativo possibilitando para as familiar um 

acompanhamento qualitativo do processo de socialização a qual as crianças veem 

sendo inseridas. Esses instrumentos são apresentados semestralmente aos pais ou 

responsáveis, para que eles possam acompanhar a evolução da criança e também 

possam dar continuidade ao trabalho realizado na instituição familiar. Além disso, 
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tem-se o registro das intercorrências e também o uso da agenda como forma de 

diálogo com a família. 

   Na Educação Infantil, o aluno é promovido automaticamente, ao final do ano 

letivo. Conforme especificado na Lei de Diretrizes e Bases, citado abaixo: 

Na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e 
registro de seu desenvolvimento, sem objetivo de promoção, mesmo para o 
acesso ao ensino fundamental. (BRASIL, Art. 31) 

 

 Também é realizado o controle da frequência pré-escolar, sendo exigida a 

frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas letivas. A relação 

dos alunos que apresentarem quantidade de faltas acima de 50% do percentual 

permitido será notificada ao Conselho Tutelar, ao juiz competente e ao respectivo 

representante do Ministério Público, conforme prevê a legislação.  

Ainda como estratégia de implementação do processo educativo o CCEIMMP 

promove o conselho de classe, instância avaliativa que envolve toda a comunidade 

escolar. No conselho de classe discute se sobre as aprendizagem dos alunos, o 

desempenho dos docentes, os resultados das estratégias de ensino empregadas, a 

adequação da organização curricular e outros aspectos referentes a esse processo, 

a fim de avaliá-lo coletivamente, mediante diversos pontos de vista.Lembrando que 

esse momento inclui momentos de se pensar  juntos com o objetivo de ponderar, 

aconselhar, orientar, propor, discernir as melhores intervenções e soluções para 

uma determinada questão. 

12.ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 A avaliação institucional se efetiva no diálogo entre pais, alunos, educadores 

e direção, em que são apresentados os interesses e convicções dos grupos, de 

forma a promover a gestão democrática de caráter emancipatório e visando 

mudanças qualitativas nas ações desenvolvidas pela instituição. Dessa forma, a 

participação da comunidade escolar se concretiza através de reuniões, questionários 

e aplicação de dinâmicas. 

 Com os pais e/ou responsáveis, são realizadas reuniões semestrais para o 

preenchimento de questionários de múltipla escolha sobre a Instituição no geral 

(infraestrutura, profissionais, atendimento etc.) e sobre a compreensão da qualidade 

dos procedimentos pedagógicos, coletando sugestões. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
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 Com os docentes, são realizados acompanhamento e avaliação do 

desempenho; questionários abertos para compreender as concepções de infância, 

criança e avaliação e dinâmicas para verificar a percepção da instituição.  

 Por sua vez, com os alunos, são utilizadas atividades de desenho e rodas de 

conversas, para coletar informações sobre como a instituição é percebida pelos 

mesmos. 

 Os resultados obtidos através desses instrumentos são analisados pela 

equipe pedagógica, para revisão das ações, metodologias e objetivos, 

proporcionando momentos de reflexão, aperfeiçoamento ou até exclusão de 

algumas ações, caso seja necessário. Após todo esse processo, para que as 

famílias tenham conhecimento das principais concepções adotadas pelo corpo 

institucional, é realizada a divulgação do Projeto Político Pedagógico e do 

Regimento Escolar, possibilitando o acompanhamento e avaliação da sua execução. 

Essa ação ocorre na primeira reunião de pais no início do ano letivo, em que os 

principais tópicos destes documentos são apresentados, bem como disponibilizadas 

cópias na Secretaria para que possam ter acesso. 

 O aprimoramento institucional também é realizado através da melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem, que engloba todos os profissionais pertencentes 

a instituição, não sendo algo voltado apenas para o aluno. A qualificação profissional 

é uma estratégia institucional que visa o aperfeiçoamento e atualização de toda a 

equipe, com caráter permanente e contínuo. Através dela os profissionais são 

estimulados a ressignificar as experiências vividas, por meio de diferentes 

estratégias: 

I. Encontros Pedagógicos, relativos a conteúdos e saberes tendo em vista a 

formação permanente do corpo docente; 

II. Participação em cursos, congressos e eventos de capacitação promovidos pela 

comunidade; 

III. Reuniões de estudo, de forma sistemática, com leituras de textos atuais e temas 

variados. 
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13. INFRAESTRUTURA CONTENDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS, 

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

 

 O ambiente físico escolar, bem como os recursos materiais que dão suporte 

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

criança pode construir os seus conhecimentos. Este deve ser atrativo e organizado 

de maneira que atenda as necessidades cognitivas, motoras do aluno, além de 

atender as necessidades de alimentação, descanso, conforto, higiene e saúde. 

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

 A instituição dispõe dos recursos didático-pedagógicos, materiais e humanos 

listados abaixo. Entretanto, ressalta-se que os utensílios elencados refletem o 

momento de construção deste Projeto Político Pedagógico, a despeito do 

quantitativo, que pode variar conforme necessidade.  

13.1.RECURSOS FÍSICOS: 

RECURSOS FÍSICOS QUANTIDADE 

Secretaria 01 

Sala multiprofissional (direção) 01 

Sala de espera 01 

Sala de coordenação 01 

Sala de aula  12 

Sala de vídeo 01 

Refeitório  01 

Pátio coberto 01 

Depósito para material/papelaria 01 

Depósito para materiais pedagógicos 01 

Depósito para gêneros alimentícios 01 

Deposito para materiais de limpeza 01 
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Cozinha  01 

Banheiro para deficiente/masculino e feminino 01 

Banheiro infantil 04 

Banheiro adulto 06 

 

13.2 PESSOAL DOCENTE, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO 

 Os profissionais contratados pela instituição, são legalmente habilitados para 

suas respectivas áreas de atuação. Para a contratação os candidatos passam por 

análise e seleção de currículo, entrevista, teste escrito, prova prática e participação em 

dinâmica de grupo. 

PESSOAL DOCENTE, SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS E DE APOIO 

QUANTIDADE 

Diretor Pedagógico 01 

Coordenador Pedagógico 01 

Orientador Educacional 01 

Nutricionista 01 

Psicólogo(a) 01 

Auxiliar Administrativo 01 

Secretaria 01 

Professor  12 

Monitores 18 

Monitor Volante 03 

Cozinheiro 04 

Auxiliar de Serviços Gerais/ Lavanderia 05 

Porteiro 01 

Zelador 01 

 

13.3 .ECURSOS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS  

 

MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS QUANTIDADE 

Aparelho de DVD 01 

Aparelho de SOM 12 

Brinquedos (carros, bonecas) 120 



68 

 

Brinquedos e jogos pedagógicos 120 

Cds 10 

DVDs 50 

Cesta de basquete plástico 01 

Fantasias adulto 25 

Fantoche 20 

Livro infantil 350 

Separador de livros de madeira 05 

Tesoura de picotar 24 

TV 02 

Aparelho de data show 01 

Velotrol 35 

 

13.4.RECURSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO GERAL  

RECURSO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  QUANTIDADE 

Armário de Madeira Estilo sapateira 12 

Armário para colchões 12 

Armário de Metal 05 

Cadeira com armação de metal 38 

Cadeiras de plástico infantil 350 

Cesto para lixo 32 

Cesto grande 03 

Filtro 15 

Mesas de madeira 08 

Bancada retrátil em MDF 13 

Mesinhas de plástico infantil 90 

Porta copos de parede 16 

Tapete banheiro 06 

Tapete em EVA 25 

Computador 06 

Estante de metal 10 

Estante de Plástico desmontável 10 

Quadro branco 16 
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Cortinas 18 

Impressora 03 

Aparelho de telefone 02 

Espelhos 15 

Circulador de AR 02 

Banco de ferro  02 

Banco de plástico com armação de metal 02 

Mesa grande de madeira 02 

Arquivo de aço 01 

Ferro de passar roupa 01 

Ventilador Grande 15 

Toalhas de banho 100 

Rouparia 01 

 

13.5.RECURSOS - UTENSÍLIOS DE COZINHA  

RECURSO  UTENSÍLIOS DE COZINHA  QUANTIDADE 

Bandejas para copos 25 

Bandejas de plástico 24 

Caldeirões grande 04 

Escorredor de macarrão e legumes 03 

Colheres de alumínio 350 

Copos de vidro 60 

Cuscuzeira (grande, média, pequena) 04 

Escorredor de pratos 02 

Espremedor de frutas 01 

Fogão industrial  01 

Formas de alumínio  20 

Forno a gás 01 

Freezer (horizontal, vertical) 04 

Garrafa térmica 06 

Frigobar 01 

Panela de pressão 04 

Geladeira Industrial 01 (6 portas) 
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Jarras plásticas 13 

Jarras de vidro 03 

Liquidificador industrial 01 

Panelas grandes 03 

Panelas médias 10 

Panos de prato 20 

Pratos de vidro 60 

Suporte para colheres 04 

Vasilhas (bacias) de plástico 12 

Batedeira 01 

Copo de plástico 350 

Prato de inox 350 

Rampa de distribuição de alimentos 01 

 

14. GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 

 

          O Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência adota 

a gestão democrática participativa, pois ela possibilita a participação de toda a 

comunidade escolar nos processos e decisões pedagógicas da instituição. Conforme 

assegura as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, as propostas 

pedagógicas das instituições de Educação Infantil deverão prever condições para o 

trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que 

assegurem: “o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de 

mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da 

comunidade” (BRASIL, 2009, Art. 8º, § 1º, IV). 

 A equipe pedagógica da instituição é composta pelo Gestor, Coordenador 

Pedagógico, Professores, Monitor, Orientador Educacional, Nutricionista, Secretária 

Escolar e Psicólogo, que juntos buscam, da melhor maneira, cooperar com as 

necessidades de cada membro.Ressaltamos a  Diretoria das Obras Assistenciais 

Padre Natale Battezzi composta por Presidente, Vice presidente,1º e 2º Secretários 

e Tesoureiro que promove  abertura para possíveis diálogos relacionados ao 

atendimento que e ofertado. 
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         O Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência define 

competências que norteiam os diversos segmentos que compõem a estrutura 

administrativa e pedagógica, apresentados a seguir. 

 

Política de Direção – coordena e preside o fundamento do processo 

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

relações da comunidade escolar, zelando para que se cumpra, no âmbito de 

sua ação, a ordem educacional vigente no país. No CCEIMMP a figura do 

Gestor valoriza e convida as famílias a se envolverem na busca de objetivos 

em comum, sugestões para tornar o atendimento melhor, participar da 

tomada de decisões, conhecer o funcionamento da instituição. Prima pelos 

momentos de escuta e contato com os responsáveis das crianças e 

diariamente fortalece a relação de confiança e respeito não só pela função 

que exerce, mas também pelo sentimento de pertencimento que aproxima o 

Gestor da comunidade, a partir de atitudes pautadas na empatia, no cuidado 

com outro e na transparência. 

Política Pedagógica - diagnostica, planeja, orienta e avalia as atividades 

didático-pedagógicas, visando à qualidade e a unidade do processo ensino-

aprendizagem. Proporciona condições para o desenvolvimento integral e 

harmônico do educando, promovendo o seu ajustamento à escola; à família 

e à comunidade. A Gestão do CCEIMMP oferece momentos em que a  

escola e família possam estar juntas, participando de eventos que 

proporcionem uma maior interação no processo pedagógico e almejando o 

êxito do ensino aprendizagem do discente, exercido em conjunto com 

professor e comunidade escolar. A participação ativa do Gestor no 

CCEIMMP no processo de construção da apresentação do PPP, permeia 

não somente pactuar com as famílias a garantia de que a escola será um 

espaço de construção coletiva mas também de deixá-los seguros de que a 

efetiva participação de toda a comunidade escolar será importante para 

sermos assertivos nas possíveis soluções de demandas que surgirem pois 

fortalecidos no diálogo, a transformação e o êxito serão garantidos. 

 

 A participação e integração de todos os membros da comunidade escolar é 

propiciada na execução e implementação da Proposta Pedagógica; na execução 
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das festividades; rodas de conversa com os pais; conselhos escolares com a 

participação da comissão de pais, reuniões bimestrais com palestras preventivas e 

informativas; e nas reuniões semestrais para conhecimento do Relatório Descritivo 

Individual da criança e preenchimento de questionários institucionais avaliativos. 

 

Santa Maria-09 de Maio 2018 
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