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1. APRESENTAÇÃO 

 
 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) de uma escola não é um projeto isolado: 

é um projeto de sociedade, é a explicitação do que se pretende construir, é o 

compromisso com a busca de uma comunidade cidadã, participativa, que constrói 

a cada dia seu processo de luta, de emancipação. Construído visando uma 

prática transformadora. 

 

Contudo, é preciso mais do que garantir uma vaga em um estabelecimento de 

ensino. É fundamental que todos, independentemente da origem social, das 

condições de vida e do local onde more, frequente uma boa escola. 

 

Com essa visão, esta proposta foi elaborada pela comunidade escolar, 

garantindo o processo de democratização da sociedade, buscando ampliar os 

canais de participação. 

 

Ao construir esta proposta, planejou-se, com a intenção de realizar, lançando 

para adiante, com base no que se tem, buscando o possível. É antever um futuro 

diferente do presente. Nas palavras de GADOTTI: 

 

“Todo projeto supõe rupturas com o presente a promessas 

para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado 

confortável para arriscar-se, atravessar um período de 

instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da 

promessa que cada projeto contém de estado melhor do que 

o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como 

promessa frente a determinadas rupturas. As promessas 

tornam visíveis os capôs de ação possível, comprometendo 

seus atores e autores.” 

 

É preciso entender a Proposta Pedagógica da escola como uma reflexão de 

seu cotidiano, buscando sua autonomia, para que seja realmente significativa. 

Faz-se necessário que todas as partes envolvidas na prática educativa da escola 

estejam compromissadas com a constituição e a vivência da intencionalidade do 

projeto. 
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2. Constituição da Comissão Organizadora 

 
A constituição da Comissão Organizadora para a elaboração do PPP favorece 

o planejamento coletivo e o encaminhamento das ações para que o processo 

aconteça democraticamente. 

 

A Comissão tem por objetivo estudar o Currículo da Educação Básica, as 

Diretrizes e Orientações Pedagógicas da Rede por meio de leituras, vídeos 

reflexivos, estudos de textos selecionados para a discussão nas coordenações 

pedagógicas, e registrar todas as observações e sugestões de seus membros. À 

medida que o grupo realizar os debates, a Comissão sistematizará as idéias 

produzindo o PPP, que estará sujeito à apreciação da Comunidade Escolar, para 

a versão final. 

 

Sua formação contempla todos os segmentos, conforme abaixo: 

 
 Diretor: André Santos de Medeiros; 

 Vice-Diretora: Girlene Santana; 

 Coordenadores e Equipe Especializada: Fernando Guida de Carvalho, Gisele 

Taiz Pieniz, Mariana Gandolpho Bacellar e Municke Moreira Alves. 

 Professora de Projetos: Aline Eça de Queiroz e Daiane Araújo de Oliveira; 

 Professoras Regentes: Aline Eça Machado, Ana Flávia P. Sousa, 

Aparecida Alves Rosa Conceição, Benedita Alves Moreira, Carolina 

Bezerra Maciel, Daiane Araújo de Oliveira, Daniela de Deus Moura, 

Daniela Fernandes de Sena, Eliana Ferreira de Almeida, Eliane Gomes 

Ribeiro, Franscisca Solange Monte Gomes, Suzimara Teixeira Cruz, 

Luciana Gomes Ribeiro, Ludimila Lustosa de Brito Ribeiro, Márcia Cristina 

Pereira de Almeida, Marcileia Moura de Jesus Ribeiro, Maria Goret 

Barboza, Maria das Graças Ferreira Dantas da Silva, Maria do Rosário F. 

Souza Araújo, Marlei Alves dos Reis, Mirian Damascena de Souza, 

Neusiane Batista Matos, Sara Sampaia Soares da Costa, Valdeni Nunes 

Barbosa. 

 Carreira Assistência: Marileide Gomes Santos e Rosângela Maria dos Anjos 

Vigilato. 

 Representante dos pais: Evanice Carneiro Gomes Silva
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3. HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

 

 

Data de inauguração: 12 de setembro de 1990. 

Ato de criação: 12 de setembro de 1990. 

Ato de autorização: 20 de junho 1992 – Parecer nº 134/92  CEDF 

 processo nº 082.006.240/91 (FEDF). 
 

 

 

A Escola Classe 11 fica situada a Quadra 5 Área Especial nº 1 oferta Educação 

Infantil para 442 crianças de 4 e 5 anos, atende o total de 21 turmas  distribuídas nos 

turnos matutino e vespertino sendo 2 turmas especiais que atendem 4 alunos TGD. Os 

profissionais demonstram compromisso e responsabilidade no desenvolvimento de suas 

atividades cotidianas e atendem aos requisitos para o atendimento desta clientela. O 

serviço de Gestão (Diretor e Vice-diretor), Secretaria, Orientação Escolar, Supervisão, 

EEAA-Pedagogo e Coordenação Pedagógica funcionam regularmente e atende 

estudantes, pais e professores, sendo extremamente necessário para o 

desenvolvimento global do processo educativo. Os alunos Especiais ainda aguardam 

atendimento da Sala de Recursos com o AEE itinerante e monitores. 

Os espaços são adequados sendo disponibilizado para o uso pedagógico, o que 

amplia a oportunidade de ofertar um ensino de qualidade. A escola desenvolve 

planejamento coletivo integrado, rotina compartilhada, espaços de sala de leitura, 

parque, brinquedoteca, sala de vídeo, pátio coberto, jardim e quadra descoberta, sala de 

Orientação e EEAA-Pedagogo. Os ambientes são limpos e organizados. Os alunos 

recebem 1 refeição diária. A frequência dos alunos é regular e a presença dos pais é 

constante quando solicitada. 
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 Recursos Humanos 
 
 

ADMINISTRATIVO V NE 

Diretor: André Santos de Medeiros E PG 

Vice Diretora: Girlene Santana E PG 

Secretário Escolar: Zilmar Carlos Costa E G 

Surpervisor Administrativo: Joyce Kelly de Sousa Racowisck E G 

Auxiliar Administrativo: Kelliane Lima Pontes E G 

Carreira de Assistência Evanice Carneiro Nunes Silva E EM 

 Marileide Gomes dos Santos E G 

AGENTE (Portaria) Vespertino: Cícera Guilherme Granjeiro E G 

AGENTE (Portaria) Vespertino: Santina Alves Borges E G 

Readaptados: AGENTE (Portaria) Mat. Marly Barbosa de Lima E 
 

G 
 

Readaptados:  
AGENTE (Portaria) Vespertino: 

Rosângela Maria dos Anjos Vigilato E G 

 Iza Coelho de Oliveira Freire T EM 
Serviços Gerais: Flávio da Silva Braga T EF 

 Josélia Carvalho Rodrigues  T EM 
 Renan Rodrigues Cruz Rocha T EM 

 Rosa Maria Ribeiro dos Santos T EM 

 Shirlei Maria Couto Pereira T PG 

 Ana Cristina de Oliveira T EM 

 Marlene Henrique Lira T EF 

 Regina Aparecida Pereira T EM 
EDUCADOR SOCIAL 
Turno: Matutino 

Gabrielle Cerqueira da Silva EV G 

Santana Maria da Cunha Sousa EV PG 

Rafael Barbosa de Oliveira EV G 

   
EDUCADOR SOCIAL 
Turno: Vespertino 

Flávia Dias da Silva Cunha E 
V 

G 

Janiellen Melo Duarte EV G 

Zuleide Teodoro Guimarães EV G 

 
VIGILANTES 

Aldimiro Neres Santana E EM 

Carlos Luiz de Souza E EM 

Divino Augusto da Silva E EM 

Frederico Rodrigues Gouveia Borcari E EM 
 
LEGENDA: 

V – VÍNCULO                                          NE – NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
E – EFETIVO                                           EF – ENSINO FUNDAMENTAL 
C – CONTRATO                                      EM – ENSINO MÉDIO 

T – TERCEIRIZADO                                G – GRADUADO 
EV – EDUCADOR VOLUNTÁRIO              PG – PÓS GRADUADO 
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PEDAGÓGICO V NE 

Coordenador Matutino: Fernando Guida de Carvalho E PG 

Coordenadora Vespertino: Municke Moreira Alves E PG 

Orientadora Educacional: Gisele Tais Pieniz E PG 
EEAA - Pedagoga: Mariana Gandolpho Bacellar E PG 

Psicóloga:    
Bibliotecária: 
Professor(a) Readaptado: 

Marlei Alves dos Reis (Matutino) E PG 

   

 
Apoio Pedagógico:Jardim 
(Professor readaptado) 

Marcia Cristina Pereira de Almeira (Matutino) E G 
Maria das Graças Ferreira Dantas da Silva 
(Verpertino) 

E PG 

    

Professores(as): 

Sala 1 – Matutino Maria do Rosário F. Souza Araújo E PG 

              Vespertino Daniela Fernandes de Sena E G 
Sala 2 – Matutino Aparecida Alves Rosa Conceição E PG 

              Vespertino Ludimila Lustosa de Brito Ribeiro CT G 

Sala 3 – Matutino Eliane Gomes Ribeiro E PG 
              Vespertino Ana Flávia P. Sousa E PG 

Sala 6 – Matutino Sara Sampaia Soares da Costa E PG 
              Vespertino Maria Goret Barboza E PG 

Sala 7 - Matutino Mirian Damascena de Souza E PG 
              Vespertino Aline Eça Machado E PG 

Sala 8 - Matutino Daiane Araújo de Oliveira E PG 

               Vespertino Turma Vaga - - 

Sala 10 - Matutino Daniela de Deus Moura E PG 
                Vespertino Franscisca Solange Monte Gomes CT PG 

Sala 11 - Matutino Carolina Bezerra Maciel E PG 
                 Vespertino Valdeni Nunes Barbosa CT PG 

Sala 12 - Matutino Iara Generosa da Conceição E PG 

                Vespertino Marcileia Moura de Jesus Ribeiro E PG 
Sala 13 - Matutino Eliana Ferreira de Almeida E PG 

                Vespertino Luciana Gomes Ribeiro CT M 
Sala 14 - Matutino Benedita Alves Moreira E G 

                Vespertino Neusiane Batista Matos E PG 
 

LEGENDA: 
V – VÍNCULO                                          NE – NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
E – EFETIVO                                           EF – ENSINO FUNDAMENTAL 

C – CONTRATO                                      EM – ENSINO MÉDIO 
T – TERCEIRIZADO                                G – GRADUADO 
EV – EDUCADOR VOLUNTÁRIO              PG – PÓS GRADUADO 
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 Recursos Físicos 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMENTOS  Q F R D 

ARMÁRIO DE AÇO     

ARMÁRIO Prof. 7 6 1 - 

ARQUIVO 7 - - 2 

CADEIRA INFANTIL     

CADEIRAS     

CAIXA AMPLIFICADORA 3 - - - 

COMPUTADOR 10 10 - - 

DATA SHOW - - - - 

DUPLICADORA 1 - - 1 

ESTABILIZADOR 5 5 - - 

ESTANTE 8 - - - 

ESTANTES BIBLIOTECA     

FOGÃO 1 - 1 - 

FORNO 1    

FREEZER 1 1 - - 

GELADEIRA 2 1 1 - 

IMPRESSORA COLORIDA 0 - - - 

IMPRESSORA PB 1 1 - - 

LIVROS LITERÁRIOS     

MÁQUINA DE XÉROX 1 - 1 - 

MESA INFANTIL     

MESA REDONDA 3 - 3 - 

MESA RETANGULAR 20 15 5 - 

MICROONDAS - - - - 

MURAIS 15 14 1 - 

SOM 1 1 - - 

TV 2 1 1 - 

VENTILADOR 12 10 2 - 

CONJ. DO ESTUDANTE 120 120 - - 

 
Legenda 

 
Q – Quantidade 
F – Funciona 
R – Reparo 
D – Descarte 
 



13 
 

As salas de aula são amplas, há duas alas com banheiros masculino e 

feminino, 2 bebedouros externos coletivos, a videoteca possui TV 49’, aparelho de 

DVD, som e coletânea de filmes, a brinquedoteca está sendo implementada com 

alguns brinquedos sendo necessário adaptações e compra de brinquedos que 

desenvolvam as habilidades e competências sugeridas para utilizar esse espaço 

como pedagógico, tais brinquedos serão repostos todos os anos de acordo com a 

disponibilidade de verbas. A biblioteca possui cerca de 1.222 obras literárias 100 

livros de pesquisa docente funciona juntamente ao espaço digital onde são 

realizadas atividades pedagógicas de estímulo a leitura e oralidade através de 

momentos de leitura dirigidos e apreciação de teatro de bonecos, mamulengos e   

fantoches, o espaço digital possui 10 computadores que aguardam manutenção e 

reparos.  

 

A escola dispõe de uma sala de professores com cantina para atender os 

momentos de planejamento individual e coletivo onde são realizados os 

momentos de reflexão com a equipe escolar. Há uma sala da onde funcionam a 

direção, vice-direção e coordenação. Há uma sala de Orientação Pedagógica e 

AMBIENTES ADEQUADO? (SIM/NÃO POR QUE?) 

Direção, Vice-direção e 
Coordenação 

Não os ambientes funcionam na mesma sala. 

Secretaria Sim. 

Orientação Educacional Sim. 

EEAA – Pedagoga e Psicóloga Não, necessário criar. 

Sala de Professores Sim. 

Depósitos Sim. Necessário organização espacial. 

Cantina Sim. 

Cantina de servidores Sim. 

Pátio Coberto (Teatro) Sim.  

Piscina Não, necessário reparo e pintura. 

Parque com areia (metal) Não, necessário reparo no gira-gira. 

Brinquedoteca Não, necessário equipar. 

Sala de Vídeo Não, necessário equipar. 

Biblioteca Sim. 

Campo de grama Não, necessário alambrado. 

Quadra de esporte (descoberta) Não, necessário reforma e cobertura. 

Jardim Sim. 

Estacionamento Sim. 

Parque de Psicomotricidade Não, necessário criar. 

Muros Não, necessário pintura interna, externa e decorativa. 

Esquadrias Metálicas Não, necessário reparo e pintura. 
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está em fase de implementação uma sala da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem – Pedagoga e Psicóloga Itinerante para atender, sugerir e orientar 

o alunos, pais e professores com dificuldades, especialidades ou deficiência no 

processo ensino-aprendizagem, os alunos com necessidades educacionais 

especiais aguardam atendimento AEE e monitores. O processo acessibilidade do 

ambiente escolar aguarda recursos.  

 

A escola Classe 11 dispõe também de diversos espaços que contribuem e 

aprimoram o desenvolvimento psicomotor, a percepção dos sentidos e o intelecto-

cognitivo. O parque é adequado e possui brinquedos diversificados. O pátio 

interno é amplo e oportuniza a realização de atividades recreativas direcionadas e 

teatro. A piscina necessita reparos para a utilização. O jardim é utilizado para 

atividades de percepção dos sentidos. Na quadra descoberta são realizadas 

atividades dirigidas de estímulo psicomotor. Os murais são preparados para 

estimulo dos temas pedagógicos abordados e datas comemorativas como fixação 

cognitiva e perceptiva dos momentos proporcionados. 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 
Possuímos 21 turmas, divididas em 2 turnos, matutino e vespertino, 

totalizando 442 alunos, na faixa etária entre 4 e 5 anos sendo distribuídos em 10 

turmas de 1º período, 9 de 2º período e 2 classes especiais. 

 

Nossa comunidade escolar está composta, em sua maioria, por crianças de 

bairros carentes da comunidade de Planaltina DF, com presença de famílias 

desestruturadas, ausentes, com necessidade de acompanhamentos sociais que 

não tiveram a possibilidade de aumentar seu capital cultural e de baixa renda. No 

entanto, é importante olhar para os nossos alunos e buscar compreendê-los 

melhor no seu desenvolvimento global e nas suas individualidades, num contexto 

social adequado que estimule o acesso a cultura e a oportunidades nos campos 

da Arte, da escrita, da oralidade, do brincar, do interagir com estímulos de 

preservação e sustentabilidade. 

 

O diagnóstico é uma das etapas mais importantes de todo o tipo de 

planejamento, representa o momento em que os gestores e toda comunidade 

escolar se defrontam com a realidade que pretende alterar. Afinal, um 
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planejamento existe para modificar uma situação. O principal objetivo do 

diagnóstico é ajudar a escola a conhecer a situação atual e, a cada momento, 

tentar identificar as principais forças e fraquezas para traçar os desafios a serem 

superados. E para que ele reflita bem a realidade escolar precisa da participação 

coletiva baseada nos princípios da gestão democrática.  

 

Dividiu-se o diagnóstico institucional em três dimensões, para sistematizar as 

informações relevantes à formação de um planejamento interventivo bem 

elaborado. 

 
 

 Indicadores e Taxas 

 
Na educação infantil, não possuímos índices de desempenho, pois se 

preocupa em criar um ambiente onde se trabalha todas as áreas de 

desenvolvimento em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. É 

necessário observar as taxas de frequência e evasão escolar para garantir o 

direito ao acesso escolar, preparar o aluno para a continuidade do processo 

educacional de forma gradativa na construção de novos conhecimentos 

estabelecendo a rotina escolar e suas relações, interações intra e inter-escolares 

com os princípios da humanização e da pedagogia sócio-histórica encaminhando 

quando necessário para acompanhamento social, intervenção ou amparo social 

de acordo com determinação do conselho de classe. 

  

  

 Ensino e Aprendizagem 

 
O trabalho realizado na escola tem como base o Currículo em Movimento da 

Educação Básica da SEEDF e do Projeto Político-Pedagógico, que foi elaborado 

com a participação de todos os segmentos da Instituição. 

 

Prioriza-se a pedagogia de projetos, onde são desenvolvidos os projetos de 

empreendimentos e investigativos. Com isso, constrói-se uma escola autônoma, 

buscando sempre uma prática educativa compromissada com a constituição e a 

vivência da intencionalidade de um trabalho pautado na qualidade. 

É necessário aprimorar a prática pedagógica com os princípios sócio-histórico 

apresentados no Currículo em Movimento do primeiro ciclo na página 19 que diz: 
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“o papel da Educação Infantil é “defender o 

direito da criança de brincar e de ser feliz, 

desenvolvendo-se plenamente”, inclusive pelo 

“reconhecimento da unidade entre sentimento e 

pensamento” (MARTINS, 2007:85)”. 

 A equipe pedagógica deve compreender que as concepções de criança e 

infância não devem ser generalizadas, pois a própria infância é uma construção 

social e há especificidades concretas, diferentes classes sociais, gênero, etnias, 

espaço e tempo e outros aspectos determinantes. Hoje a composição do currículo 

“traz uma base nacional comum, onde garante uma unidade nacional, para que 

todos os alunos possam ter acesso aos conhecimentos mínimos”. Quer dizer, todos 

os alunos independentemente de qual cidade, escola ou turma venham a ter os 

mínimos conhecimentos através de um planejamento coletivo que oportunize as 

ofertas de forma integrada e socializada. É necessário adequar a prática às 

orientações da Legislação atual e dos documentos norteadores refletindo em seu 

planejamento e na execução das aulas a valorização da prática sócio-cultural 

garantindo o desenvolvimento global da criança. 

 

 Gestão 

 
Uma equipe gestora comprometida tende a produzir bons resultados, mas 

estes dependerão, também, da capacidade de aperfeiçoar processos, 

compartilhar responsabilidades, gerir recursos e motivar pessoas. Para que haja 

sucesso nessa empreitada, precisa-se do apoio de todos os membros da equipe, 

principalmente, daqueles que participam diretamente da gestão da escola. 

 

O trabalho é realizado em equipe, essencial para o desenvolvimento da 

proposta pedagógica, havendo uma interação diária entre equipe gestora, docente 

e comunidade escolar baseadas na reflexão pedagógica e na prática do processo 

democrático. 

As atividades administrativas e burocráticas são fundamentais para o bom 

andamento da instituição sendo necessário o aprimoramento e a realização dos 

registros, tanto pedagógicos quanto administrativos. No entanto, as atividades 

pedagógicas é a atividade fim, sendo o foco principal do trabalho realizado para 

promover um processo de valorização e qualidade do ensino. 
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 Comunidade Escolar 

 
Comunidade diz respeito àquilo que é comum a várias pessoas e chama-se 

de comunidade escolar às partes interessadas nas questões relativas à vida 

escolar. Mas poderia ser chamada de comunidade educativa, pois envolve 

aspectos que extrapolam o ambiente escolar. 

O professor é o grande agente do processo educacional. Conhecer a 

realidade, manejar conceitos, apresentar informações, são bases necessárias 

para o desenvolvimento intelectual do aluno. Revitalizar sua prática pedagógica 

tendo como princípios o exercício de uma prática sócio-histórica com ações que 

reflitam o Currículo em Movimento do primeiro ciclo. Portanto, o professor tem 

uma missão nobre, que é levar o conhecimento e preparar cidadãos conscientes. 

Assim, é fundamental sinta-se apto e motivado no desempenho de sua profissão.  

 

O clima escolar traduz a atmosfera geral da escola e para promover um 

ambiente harmonioso é fundamental que a equipe interaja positivamente. Além 

dos gestores, docentes e estudantes, os demais profissionais que trabalham na 

escola realizam atividades importantes para propiciar um ambiente favorável ao 

aprendizado. 

 

A escola é uma parte muito importante do processo educativo, mas não é a 

única. A gestão democrática inclui a interação permanente entre a escola e a 

comunidade, na qual ela se insere e com a qual interage. A família é parte da 

comunidade e também exerce um papel determinante na formação cidadã. A 

escola deverá proporcionar momentos de interação e reflexão da família no 

processo educativo da sua clientela. 

  
 Infraestrutura 

 
Todos desejam e merecem conviver em espaços que possuam instalações 

adequadas e confortáveis, com condições apropriadas para realizar atividades 

estimulantes e promover um clima escolar agradável. 

Embora a Instituição tenha melhorado muito sua estrutura física, ainda 

apresentamos algumas deficiências, tais como: 

 Aquisição dos brinquedos da brinquedoteca; 

 Manutenção dos equipamentos do espaço digital e dos equipamentos 
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eletrônicos e tecnológicos. 

 Pintura e reparos das estruturas metálicas, muros e telhados. 

 Implementação de parque psicomotor. 
 

4. MISSÃO E FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

A escola é marco essencial, não só para aquisição do conhecimento, mas 

para a aprendizagem humanística e social. A própria construção do conhecimento 

não tem sentido se não for discutida a visão do mundo que a norteia. 

 

A Escola Classe 11, tem como missão atender cada aluno na sua 

individualidade, oportunizando para seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, físico 

e social, proporcionando uma educação reflexiva e significativa para formar 

cidadãos competentes para atuar em sociedade, agir com responsabilidade social 

e ambiental, gerando valores para nossos alunos, familiares e colaboradores. 

 

As transformações sociais nos últimos anos estão exigindo mudanças 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. 

 

Nessa perspectiva, a escola vem buscando 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. 

 

Pretende-se proporcionar uma atmosfera de tranquilidade às crianças com 

Necessidades Educacionais Especiais (ANEE), evitando as críticas, a exposição a 

situações de fracasso e os comentários sobre suas dificuldades, sabendo que a 

escola é que deve se adequar às necessidades dessas crianças. 

 
 Função Social da Instituição 

 
Nessa perspectiva, a Escola Classe 11 exerce a sua função social de garantir, 

à comunidade escolar, as condições necessárias para o exercício pleno da 

cidadania. É preciso conscientizar-se de sua responsabilidade em propiciar a 

construção de conhecimento. 

 

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

atento e carinhoso, amplia e sistematiza os conhecimentos, sempre valorizando e 
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respeitando as hipóteses, interesses, criatividade e forma de expressão das 

crianças. 

 

As atividades propostas pela Escola Classe 11 priorizam a interação entre as 

crianças mediadas pelo educador. 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 do respeito. 

 

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 coletivo, ajudar a guardar os brinquedos, arrumar o 

espaço depois do seu uso e ajudar o colega, destacando a responsabilidade e a 

cooperação. 

 

     Nossa Visão 

 

 Aliar à prática educativa proposta pela SEDF exposta no Currículo Orientado 

para a Educação Infantil a visão de uma sociedade justa, solidária e sustentável, 

capaz de contribuir para um mundo saudável, democrático e plural. Fundamentando 

a prática pedagógica em ideias sócio-interacionistas e histórico-cultural, à luz das 

teorias de Peaget, Vygotsky e Wallon, com ações organizadas em projetos de 

trabalho que integram diversas áreas do conhecimento proporcinando o 

desenvolvimento global da criança. 

 

 

Nesse sentido trabalha-se dando ênfase nos seguintes valores: 

 Educar para a vida, expressando nas atitudes do cotidiano  absoluto respeito à 

criança (educando/educador); 

 Buscar aprendizagem significativa, partindo de conhecimentos prévios, 

trabalhando problemas e questões relevantes para os alunos com atividades 

práticas. 

 Despertar nas crianças a curiosidade, a capacidade de argumentar, o espírito 

investigativo e o prazer de aprender desenvolvendo: 
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 Respeito: aceita-se e acredita-se na heterogeneidade da escola, buscando 

alcançar o indivíduo e seu ponto de crescimento; 

 

 Solidariedade: busca-se promover atividades que possibilitem o 

compromisso de ajudar ao próximo; 

 

 Afetividade: busca-se atividades que promovam o estabelecimento de 

vínculos afetivos; 

 

 Compromisso: busca-se ter responsabilidade e prazer no que se faz; 

 
 Amizade: descobrindo que, quem tem um amigo, tem um tesouro. 

 
 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

 
 

Princípios são regras, códigos de conduta que governam nossa vida e 

atitudes. São acepções fundamentais que derivam e ou se tornam base para 

outras. 

 

Sabe-se que os princípios da aprendizagem significativa manifestam-se a 

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

cérebro do ser humano dos demais seres é a capacidade de suas estruturas 

cognitivas associarem conceitos e produzirem novos conhecimentos. Neste 

contexto, a escola oferece aprendizagens significativas, desenvolvimento de 

habilidades e domínio de competências. 

 

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

pressupostos básicos e medidas didáticas que facilitem os princípios para a 

aprendizagem coletiva e que favoreçam relações significativas da criança com 

seus pares e consigo mesma. 

 

O trabalho educativo na educação infantil assenta-se sobre os princípios 

éticos, políticos, e estéticos: 

 

 Princípios Éticos: referem-se à valorização da autonomia, da 
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responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio 

ambiente e às diferenças culturais, identidades e singularidade. O trabalho 

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

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

autonomia na escolha de brincadeiras e atividades; 

 Princípios Políticos: referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o 

exercício da crítica e do respeito à democracia. O trabalho pedagógico visa 

incentivar a formação participativa e crítica, permitindo que a criança 

expresse sentimentos, ideias e questionamentos. A escola deve 

proporcionar experiências e oportunidades para o alcance de aquisições 

afetivas e cognitivas do aluno, ampliando as possibilidades de cuidar e ser 

cuidado, de se comunicar e criar. 

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

criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e 

culturais, oportunizando o desenvolvimento da imaginação, de habilidades 

criativas, da curiosidade e da capacidade de expressão nas múltiplas 

linguagens a partir de estímulos sensoriais, pela leitura e releitura, criação 

e recriação, apropriando-se de muitos saberes. 

 
 

 Gestão Administrativa e Pedagógica 

 
A Lei nº 4.751/2012 alterada pela Lei nº 5.713, de 22 de setembro de 2016, 

que trata do Sistema de Ensino e da Gestão Democrática da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, garante a centralidade da escola no sistema e seu 

caráter público, conforme os princípios da Gestão Democrática. 

 

O Conselho Escolar é um órgão de natureza consultiva, fiscalizadora, 

mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade escolar, regulamentado 

pela Secretaria de Estado de Educação. 

 

A escola também conta com a Associação de Pais e Mestres (APM), pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. É formada por pais, professores e 

funcionários. Tem como objetivo auxiliar a gestão da instituição na promoção das 

atividades administrativas pedagógicas e sociais, bem como arrecadar recursos 



22 
 

para complementar os gastos, através da mensalidade voluntária, 1 boleto de 

contribuição voluntária com 10 mensalidades durante o ano letivo e 2 ação entre 

amigos – Festa Junina e Rifa dos Formandos. 

 

A APM é a Unidade Executora do Programa de Descentralização 

Administrativa e Financeira - PDAF, recebendo recursos do Governo do Distrito 

Federal e do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, recebendo recursos 

financeiros do Governo Federal. 

 

Na atual Gestão Democrática, a escolha da Direção acontece por meio de 

eleição pela comunidade escolar, conforme Edital nº 01, de 26 de setembro de 

2016 e Resolução nº01 de 23 de setembro de 2016. 

A Equipe da Direção é composta pelo Diretor, Vice-diretor e Chefe de 

Secretaria, que é responsável pelo cotidiano da escola, dirigindo-a em seus 

aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros, propiciando as condições 

necessárias para o funcionamento, o enriquecimento profissional e buscando a 

qualidade pretendida para o bom funcionamento da instituição. 

 

A coordenação pedagógica do professor da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal com jornada de trabalho de 40 horas semanais será de 15 horas, 

distribuídas de acordo com a etapa e a modalidade de ensino em que atua e 

normatizada pela Portaria nº 446 de 19 de dezembro de 2016. 

 

Caracteriza-se como um espaço conquistado para debate, discussão, 

avaliação e planejamento para o exercício da prática do ensino interdisciplinar, 

contextualizado e de uma aprendizagem significativa. Esse espaço deve 

promover a reflexão sobre os objetivos e as metas da instituição educacional, 

sendo articulador da proposta pedagógica, com a participação de todos os 

envolvidos na construção da autonomia da instituição e do professor. Dessa 

forma, a troca de experiências prazerosas do educar, do aprender e do 

planejamento escolar favorece um clima de organização propício à reflexão 

coletiva e constante sobre o trabalho pedagógico da instituição educacional, 

focalizando a aprendizagem e o desenvolvimento pleno dos alunos. 

 

No que se refere à formação em serviço, a Escola Classe 11 possui um corpo 

docente responsável, com boa qualificação profissional e que está sempre se 
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aperfeiçoando, buscando cursos, especializações e mestrados. As crianças 

participam do processo de construção do conhecimento através dos projetos de 

empreendimento e investigativos, que são elaborados e executados por toda a 

comunidade escolar. As coordenadoras exercem seu papel com muito empenho e 

dinamismo, possibilitando uma maior interação entre os professores no 

planejamento e execução das atividades pedagógicas, bem como facilitam a boa 

relação existente entre os mesmos e a direção. 

 

6. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 
 Objetivo Geral 

 
Fortalecer a participação da comunidade escolar, oferecendo ensino de 

qualidade, que se baseia na busca da integração das diferentes áreas do 

conhecimento e experiências, com vistas à compreensão crítica e reflexiva da 

realidade, onde a criança adquira segurança motora, afetiva, cognitiva e social por 

meio da formação continuada dos profissionais, implementando o acervo 

pedagógico e promovendo a integração entre os profissionais em educação. 

 
 Objetivos Específicos 

 
 Reconhecer a unidade indissociável entre a teoria e a prática pedagógica; 

 
 Promover a interdisciplinaridade e a contextualização, para a efetivação de 

um currículo integrado; 
 

 Promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 
experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 
movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos 
e desejos da criança; 

 

 Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e formas de 
expressão: gestual, verbal, plástica, dramática, musica e digital; 

 

 Possibilitar experiências de narrativas, de apreciação e interação com a 
linguagem oral e escrita; 

 Recriar relações quantitativas, medidas, formas, e orientações de espaços 
temporais em contextos significativos para as crianças; 
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 Ampliar a confiança e a participação das crianças nas atividades 
individuais e coletivas; 

 

 Possibilitar situações de aprendizagens mediadas para a elaboração da 
autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, 
saúde e bem-estar; 

 

 Possibilitar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos 
culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no 
diálogo e reconhecimento da diversidade; 

 

 Incentivar a curiosidade, a exploração o encantamento, o questionamento, 
a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e 
social, ao tempo e a natureza; 

 

 Promover o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 
manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, 
dança, teatro entre outras manifestações culturais e tradicionais; 

 

 Promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 
biodiversidade e da sustentabilidade da vida na terra, assim como o não 
desperdício dos recursos naturais; 

 

 Promover práticas nas quais haja utilização de diversos recursos 
tecnológicos e midiáticos; 

 

 Manter a comunicação entre a escola e a comunidade; 

 
 Estimular a participação dos pais no desenvolvimento dos projetos 

pedagógicos e oficinas; 
 

 Oportunizar condições de acesso aos profissionais de educação aos 
cursos oferecidos e de interesse da instituição; 

 

 Oferecer cursos, palestras, seminários e momentos de reflexões no 
estabelecimento de ensino; 

 

 Valorizar a troca pedagógica; 
 

 

 Buscar parcerias com: comunidade escolar, MEC, comércio, faculdades, 
universidades e órgãos públicos; 

 

 Disponibilizar material pedagógico e espaço físico adequado visando a 
promoção do ensino de qualidade; 

 

 Viabilizar encontros pedagógicos bimestralmente com todo o corpo 
docente; 

 

 Promover trocas de experiências. 
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7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 
 
 

A Escola Classe 11 tem como linha norteadora para o desenvolvimento de 

seu trabalho, políticas e programas que possibilitam a formação total do ser 

humano, tendo como referência as diretrizes emanadas da Constituição, LDB, 

Currículo em Movimento, Lei de Gestão Democrática do Sistema de Ensino 

Público (Lei nº 4.751/2012 alterada pela Lei nº 5.713, de 22 de setembro de 2016) 

e normas legais vigentes. 

 

A Secretaria de Estado de Educação (SEE) reconhece que a educação é 

determinada pela sociedade de forma relativa, pois a educação pode interferir na 

sociedade, contribuindo para a sua transformação. Nesse contexto, a 

concretização do Currículo em Movimento, como elemento estruturante das 

relações sociais que ocorrem na escola, acontecerá articulada ao Projeto Político- 

Pedagógico da escola, instrumento que define caminhos na busca pela qualidade 

social da educação pública do DF. 

 

O papel político-pedagógico da instituição se revela como todo ato 

educacional, tendo o Currículo como a concepção de educação, articulando as 

dimensões humanas com as práticas em direção a uma escola justa, democrática 

e fraterna. Para isso, privilegia eixos que não devem ser trabalhados de forma 

fragmentada e descontextualizada, mas transversal, articulando conhecimentos 

de diferentes áreas com formato aspiral de forma contínua e progressiva. 

 
7.1 Eixos Transversais 

 
Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, 

focando temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente. A transversalidade 

torna o aprendizado mais reflexivo e menos normativo e prescritivo, possibilitando 

o acesso do estudante aos diferentes referenciais de leitura do mundo, com 

vivências diversificadas, e a construção de saberes específicos de cada fase da 

Educação Básica. 

Os conteúdos passam a ser organizados em torno de uma determinada ideia 

ou eixo que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido 

de forma interdisciplinar, integrada e contextualizada, em que os estudantes 
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percebam as múltiplas relações que todos os fenômenos acomodam e exercem 

entre si. 

 

O Currículo em Movimento da Educação Básica elege como eixos 

transversais: Educação para a Diversidade, para a Sustentabilidade, Educação 

para e em Direitos Humanos e Educação para a Cidadania. 

 
 

EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE 

 
A diversidade pode ser entendida como a percepção evidente da variedade 

humana, social, física e ambiental presente na sociedade. Assim apresenta-se 

como um conjunto multifacetado e complexo de significações. Está relacionada à 

diferença de padrões, saberes e culturas hierarquizadas e à desigualdade 

econômica. 

 

A educação para a Diversidade visa o resgate dos direitos humanos, a defesa 

do pluralismo, a promoção de igualdade de oportunidades, o empoderamento das 

denominadas minorias, a preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural, 

reconhecendo a existência e buscando a reflexão sobre a exclusão no ambiente 

escolar e valorizando a diversidade existente na comunidade em que a escola 

está inserida, dando ênfase aos diferentes grupos que constituem a história 

social, política, cultural e econômica brasileira. 

 
 
 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

 
A história humana é marcada pela relação entre os seres humanos e o meio 

ambiente. Com a preocupação sobre a escassez dos recursos naturais, surgiu o 

conceito de desenvolvimento sustentável, que conduz ao raciocínio de um 

desenvolvimento que uma a sociedade, o meio ambiente e a economia de uma 

forma equilibrada. 

O eixo transversal Educação para a Sustentabilidade sugere um fazer 

pedagógico que busque a construção de cidadãos comprometidos com o ato de 

cuidar da vida, em todas as fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas 

gerações. O eixo perpassa o entendimento crítico, individual e coletivo de viver 
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em rede e de pensar, refletir e agir acerca da produção e consumo consciente, 

qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidária, cidadania 

planetária, ética global, valorização da diversidade entre outros. 

 
 
 

EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO PARA A 

CIDADANIA 

 

Cidadania e Direitos Humanos são termos utilizados muitas vezes para 

expressar uma mesma realidade, política ou ação. 

 

A cidadania é uma ideia fundamentada na ordem jurídico-política, ou seja, o 

cidadão é membro de um determinado estado e seus direitos ficam vinculados a 

decisões políticas. Destaca-se o desdobramento da cidadania em três tipos de 

direito: os civis (ligados à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade diante 

das leis), os políticos (referentes à participação do cidadão no governo e nas 

ações da sociedade civil, como o direito de votar e ser votado) e os sociais 

(ligados à riqueza coletiva, como o direito à educação, ao trabalho, à saúde e 

outros benefícios). 

 

Os direitos humanos são tidos como o resultado da luta pelo reconhecimento, 

realização e universalização da dignidade humana. Apesar de serem 

considerados universais e naturais, os direitos humanos são históricos, pois 

sofreram alterações, mudanças com o desenvolvimento da sociedade. 

 

A educação em direitos humanos está definida como um processo sistemático e 

multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, promovendo a 

afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos 

direitos humanos na sociedade, o respeito e a valorização da diversidade, para os 

conceitos de sustentabilidade e de formação da cidadania ativa, desenvolvendo a 

sensibilidade ética nas relações interpessoais e com todas as formas de vida. 

 

7.2. Avaliação para as Aprendizagens 

 
A avaliação é uma categoria do trabalho pedagógico complexa, necessária e 

diz respeito a questões tênues como o exercício do poder e a adoção de práticas 
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que podem ser inclusivas ou de exclusão. A função da avaliação deve perpassar 

os níveis da aprendizagem e institucional com a finalidade de auxiliar no processo 

de ensino-aprendizagem. 

 

A progressão continuada da aprendizagem dos estudantes demanda 

acompanhamento sistemático de seu desempenho por meio de avaliação 

realizada permanentemente. É esse processo avaliativo formativo que viabiliza e 

conduz a equipe de professores e gestora da escola a repensarem o trabalho 

desenvolvido, buscando caminhos que possibilitem a melhoria no atendimento às 

necessidades de aprendizagem evidenciadas pelos alunos. 

 

É essencial que haja o planejamento para o desenvolvimento das práticas 

avaliativas, envolvendo equipe docente, gestora e de apoio (Sala de Recursos, 

Equipe Especializada de Apoio a  Aprendizagem e SOE) numa relação dialógica e 

recíproca de forma que o grupo possa lançar mecanismos e estratégias 

pedagógicas, como: reagrupamentos dos alunos durante o ano letivo, levando em 

conta suas necessidades de aprendizagens, desenvolvimento de projetos 

interventivos, entre outros que mantenham o processo contínuo do 

desenvolvimento da criança. 

 

Nesta perspectiva, a avaliação deverá ser utilizada de maneira que promova a 

educação de forma multifacetada, garantindo a todos o direito fundamental e 

inalienável de aprender. 

 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

 
A Educação Infantil tem como objetivo desenvolver a criança em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade. Deve cumprir duas funções: cuidar e educar. 

 

Durante o seu desenvolvimento, a criança passa por diferentes etapas, 

diferentes formas de pensar e agir, que caracterizam suas relações com o mundo 

físico e social. É um ser humano que interage ativamente no mundo em que vive, 

com identidade própria e que precisa ser visto como ser em desenvolvimento e 

não um “vir a ser”, em preparação para saberes futuros. Por isso, a escola 

oferece aprendizagens significativas onde somam-se habilidades e competências 
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aqui compreendidas como atributos intelectuais e cognitivos aprendidos a partir 

da ação educativa e disponíveis para o agir eficiente em qualquer situação de vida  

de cada ser humano. 

 

É preciso favorecer as relações significativas da criança com os seus pares e 

consigo mesma, e medidas didáticas, facilitadoras para a aprendizagem coletiva. 

 

Quando chega à escola, a criança possui saberes culturais ricos, os quais 

devem ser utilizados na aquisição de novos conhecimentos. A partir de estruturas 

já construídas, ela assimila e interage. 

A LDB considera a Educação Infantil como a primeira etapa da Educação 

Básica, abrangendo desde o nascimento até a idade em que a criança ingressa 

no Ensino Fundamental. 

Para o desenvolvimento dessa estrutura, a Educação Infantil encontra-se no 1º 

Ciclo de Aprendizagem, no entanto, a enturmação dos alunos baseia-se na 

seriação, propondo uma organização curricular a partir de faixas etárias, sendo: 

 Creche: 

 
o 0 a 2 anos: que corresponde, na organização atual, ao Berçário I, 

Berçário II e Maternal I; 

o 3 anos: que corresponde ao Maternal II. 

 
 Pré-escola: 

 
o 4 a 5 anos: que corresponde ao 1º e  2º Períodos. 

 

É importante ressaltar que a educação obrigatória e gratuita deve atender 

crianças a partir de 4 anos, resultando na obrigatoriedade das famílias 

matricularem as crianças na Pré-escola, segundo a Lei Federal nº 12.796/2013 

que altera a LDB 9.394/1996. 

 

Uma criança terá mais oportunidade de se desenvolver integralmente em 

instituições educacionais que assumam suas responsabilidades na construção de 

uma sociedade livre, justa, solidária, igualitária e que preserve o meio ambiente, 

que respeite a diversidade humana e que se edifique sob as ideias universais da 

igualdade, cidadania, democracia e justiça. 
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Diante desse contexto, para mediar as aprendizagens promotoras do 

desenvolvimento infantil, é preciso tencionar uma ação educativa, devidamente 

planejada, efetiva e avaliada. 

 
 
 

 Espaços e Ambiente 

 
Os ambientes físicos da instituição de Educação Infantil devem refletir uma 

concepção de educação e cuidado respeitoso das necessidades de 

desenvolvimento das crianças, em todos seus aspectos: físico, afetivo, cognitivo, 

criativo. Espaços internos limpos, bem iluminados e arejados, com visão ampla do 

exterior, seguros e aconchegantes, revelam a importância conferida às múltiplas 

necessidades das crianças e dos adultos que com elas trabalham; espaços 

externos bem cuidados com áreas para brincadeiras e jogos onde as crianças 

possam correr, pular, jogar bola, entre outras atividades. 

 

O mobiliário deve ser planejado para o tamanho das crianças, é preciso que 

os adultos reflitam sobre a altura da visão das crianças, sobre sua capacidade de 

alcançar e usar os diversos materiais, arrumando os espaços de forma a 

incentivar a autonomia infantil. 

 
 
 

 Materiais e Atividades 

 
A instituição de educação infantil deve estar organizada de forma a favorecer 

e valorizar a autonomia do aluno. Para isso, os ambientes e os materiais devem 

estar dispostos de forma que as crianças possam fazer escolhas desenvolvendo 

atividades individualmente, em pequenos grupos ou em um grupo maior. As 

professoras devem atuar de maneira a incentivar a busca da autonomia, sem 

deixar de estar atentas para interagir e apoiar as crianças nesse processo. 

 

Devem-se planejar atividades variadas disponibilizando os espaços e os 

materiais necessários, de forma a sugerir diferentes possibilidades de expressão, 

de brincadeiras, de aprendizagens, de explorações, de conhecimentos, de 

interações. A observação e a escuta são importantes para sugerir novas 
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atividades a serem propostas, assim como ajustes no planejamento e troca de 

experiências na equipe. 

 
 
 

 Período de Adaptação 

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

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

um longo período de tempo, por isso, é necessário que haja uma parceria entre a 

família e a escola, de modo que o processo de adaptação ocorra da melhor 

maneira possível. A postura dos pais é muito importante nesse momento e pode 

ajudar ou atrapalhar, dependendo das atitudes tomadas. 

 

Uma adaptação compromissada com o acolhimento significa abrir-se ao 

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

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

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

como cada escola efetiva o período de adaptação revela a concepção de 

educação e de criança que orientam suas práticas. O planejamento das atividades 

é fundamental para não cair na espontaneidade e na falta de reflexão e para 

favorecer o dinamismo e as interações. É necessário que as atividades sejam 

dirigidas e mediadas. 

 

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

dias do calendário escolar, pensar nos tempos, materiais e ambientes, nos 

profissionais e suas atribuições, nas famílias e suas inseguranças são aspectos 

importantes para assegurar a qualidade da adaptação. Também é bom que as 

atividades não se distanciem do dia-a-dia, evitando criar expectativas que não se 

cumprirão. 

 

O período de adaptação acontecerá de forma gradativa tendo como 

parâmetro a faixa etária nos primeiros quinze dias de aula do ano letivo corrente. 

As atividades devem ser planejadas coletivamente durante a semana pedagógica, 

devidamente orientada  pela coordenação e supervisionadas pela direção escolar. 
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 Acolhimento 

 
O momento do acolhimento tem como objetivo promover uma interação entre 

escola, família e estudantes, criando um ambiente agradável e acolhedor, 

estabelecendo um clima de confiança e troca. 

 

Dá-se início com uma música infantil, igual para os dois turnos. Na sequência, 

as crianças seguem para as salas com suas respectivas professoras, para o início 

das atividades pedagógicas. 

 
 
 

 Rotina 

 
É praticamente impossível a reflexão sobre a organização do tempo na 

Educação Infantil sem incluir a rotina pedagógica. Entretanto, é importante 

enfatizar que a rotina é apenas uma dos elementos que compõem o cotidiano. 

 

Bem elaborada, a rotina é o caminho para evitar a atividade pela atividade, os 

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

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

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

Político-Pedagógico da Instituição. 

 

Com o estabelecimento de objetivos claros e coerentes, a rotina promove 

aprendizagens significativas, desenvolve a autonomia e a identidade, propicia o 

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

confiança e o suprimento das necessidades biológicas. 

 

Geralmente a rotina abrange: acolhimento, roda de conversas, calendário e 

clima, alimentação, higiene, atividades de pinturas e desenho, brincadeiras livres 

ou dirigidas, parque de areia, narração de histórias, entre outras ações. 

 
 
 

8.5.1. MERENDA 

 
É fundamental que os profissionais orientem as crianças sobre a importância 

da alimentação para o desenvolvimento, por isso, há a necessidade de incentivar 
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uma alimentação saudável e adequada a faixa etária. 

A merenda é fornecida aos alunos diariamente uma vez a cada turno. O 

cardápio é variado e depende dos gêneros enviados pela Secretaria de 

Educação. Quando necessário, o lanche é enriquecido com recursos da APM. 

 

A merendeira adequou-se bem ao Projeto de Hábitos Alimentares Saudáveis. 

Todos os funcionários atendem bem às necessidades dos alunos, da escola e 

ajudam, no dia a dia, as crianças com necessidades especiais. 

 
 

 Datas comemorativas 

 
A exploração das datas comemorativas do calendário escolar é programada 

na semana pedagógica do início do ano letivo com toda a equipe da instituição. 

Essas datas geralmente representam a tradição cívica, religiosa e cultural do país. 

 

A Constituição Federal institui um estado laico, mas permite que nas escolas 

as crianças conheçam a existência de religiões e crenças diferentes das 

praticadas por seus familiares e, com isso, aprendam a respeitá-las. Em contexto 

educacional público, necessário se faz respeitar as regras advindas desse 

espaço, que não é eclesial, mas escolar público, laico e pluralista. Desse modo, 

deve-se buscar desde os primeiros anos de vida, desenvolver atitudes que 

viabilizem a existência de um mundo melhor formando crianças capazes, 

competentes, ativas e que têm opiniões e escolhas abertas ao diálogo, ao 

respeito e a convivência com as diferenças e com a diversidade. 

 

As datas comemorativas são contextualizadas promovendo a crítica e a 

reflexão, problematizando as experiências curriculares, tornando as datas e as 

festas culturais significativas e lúdicas para as crianças, priorizando-as como 

centro do planejamento curricular, com ênfase em suas aprendizagens, seu 

desenvolvimento e sua cidadania. 

 

Busca-se, também, a interação familiar e social, pois propicia o conhecimento 

de si e do outro, através do respeito às semelhanças e diferenças que 

caracterizam cada indivíduo; versa sobre como os valores religiosos contribuem 

para a formação das comunidades; e trata de valores humanos tais como: 

respeito, convivência, responsabilidade, autoestima e solidariedade. 
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No decorrer do ano letivo, a Escola Classe 11 promove 3 festas com toda a 

comunidade escolar: Galinhada, Festa Junina, Festa da Família. Esses momentos 

aproximam as famílias e a escola, criando laços importantes para a construção de 

uma escola democrática e de qualidade. 

 

Possuímos, ainda, 8 eventos temáticos com atividades diferenciadas: Semana 

Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais, Semana de Conscientização do Uso 

Racional da Água, Semana de Educação Para a Vida, Semana de Educação 

Infantil, Momento Cívica, Semana de Luta das Pessoas com Deficiência, Semana 

da Criança e Semana da Consciência Negra. Além das datas comemorativas: Dia 

do Circo, Dia do Índio, Festa de Páscoa, Dia da Merendeira, Dia do Livro, Dia do 

Trabalhador, Aniversário de Planaltina, Aniversário de Brasília, Natal. 

Todas as festas e eventos temáticos são devidamente alinhados aos dias 

letivos disponíveis no Calendário Escolar Anual da SEDF do ano em curso. 

  

 Educação Inclusiva 

 
A Educação Especial, no enfoque inclusivo, possibilita aos alunos com 

necessidades educacionais especiais desenvolver suas competências, 

ultrapassando os limites de sua situação. Incluir/integrar os alunos, desde a 

Educação Infantil, nas classes regulares e propiciar-lhes suportes especiais para 

que vençam suas limitações tornam-se objetivos explícitos dessa modalidade. 

 

Todas as especificidades da Educação Especial, que sempre fizeram do 

Distrito Federal um modelo nacional de trabalho exitoso, são enfocadas como 

instrumentos para conseguir que cada aluno, em particular, procure se superar e 

desenvolver competências que lhe possibilite autonomia em sua situação de vida 

diária e, também, em situação de trabalho, favorecendo-lhe resgatar a dignidade 

de vida, mesmo que com necessidades especiais. 

 

A instituição educacional é o espaço onde a diversidade e a inclusão tornam-

se reais, materializam-se a partir das relações que acontecem e são partilhadas 

entre todos os seguimentos que compõem a comunidade escolar. 

A LDB consolidou a Educação Especial como sendo uma modalidade da 
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Educação Básica, oferecendo aos estudantes com necessidades educacionais 

especiais. Nesse contexto, propõem a adequação curricular como uma resposta 

às demandas apresentadas em virtude das dificuldades e da homogeneização da 

ação pedagógica e da rigidez que pode caracterizar o currículo. 

 

É importante destacar que o atendimento especializado não pode ser restrito 

às salas de recursos; ele é abrangente em termos de estratégias  pedagógicas, 

ações políticas e diversidade de recursos acessíveis, didáticos e pedagógicos 

que, juntos, possibilitam efetivação da proposta curricular para esse grupo de 

estudantes. 

 
 
 

 EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO E APRENDIZAGEM 

 

 
A Concepção de atuação das Equipes Especializadas de Apoio e 

Aprendizagem (EEAA), no contexto da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, considera de fundamental importância a identificação dos 

diversos aspectos do contexto que podem interferir no processo de ensino e 

aprendizagem, distanciando-se da concepção centrada exclusivamente no aluno 

como o portador de problemas, distúrbios ou transtornos, como causa do fracasso 

escolar.  

 

A EEAA atua na promoção de ações que viabilizem a reflexão e a 

conscientização de funções, papéis e responsabilidades dos atores da escola, 

principalmente, professores, coordenadores e gestores, assim como, elaboração 

de instrumentos como fichas e relatórios que auxiliem na reflexão da mediação do 

processo educativo,  solicitando atendimento adequado aos ANEE´s. 

A EEAA no ambiente escolar não disporá em hipótese alguma na execução 

de aulas de reforço escolar, mediação ou execução de metodologias de ensino 

sendo estes um papel dos coordenadores da Unidade Escolar. 

A atuação da EEAA-Pedagoga e Psicóloga terá caráter institucional e não 

clínico, será norteada por plano de ação individual e plano de ação integrado com 

a Orientação Escolar nas dimensões do mapeamento escolar, assessoria ao 

trabalho coletivo e acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem 

estimulando a reflexão sobre a prática sócio-histórica revitalizando o PPP. A 
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EEAA mediará a ressignificação e empoderamento da prática docente a ser 

realizada pelo professor com a perspectiva crítica e lúcida do trabalho do sucesso 

e do fracasso escolar. 

 
 
 

 TURMAS ESPECIAIS 
  

 
A Escola Classe 11 está em fase de implementação da  sala de recursos e do 

professor de AEE itinerante ou monitor. Dispõe de duas turmas especiais com 

dois alunos TGD – autismo em cada uma delas. É um espaço adequado para o 

atendimento das crianças com necessidades especiais. Nesse ambiente, 

encontram-se materiais didáticos adequados e diversificados para o atendimento 

dos alunos que propiciam um atendimento especializado. 

 

Uma das responsabilidades do professor da Sala de Recursos é dominar o 

Currículo, além de sua competência específica, para tornar-se o agente 

mobilizador dos conhecimentos necessários que irão fornecer o suporte 

pedagógico metodológico ao professor da classe regular e ao aluno que 

necessitar, esse profissional é solicitado em caráter itinerante devido ao número 

de alunos ANEEs atendidos.  As turmas especiais dispõe de um professor regente 

que desenvolve seu planejamento de acordo a adequação curricular feita no 

primeiro bimestre de cada ano letivo. 

 

Atender o aluno com sua necessidade especial, auxiliá-lo em seu trabalho de 

superação das condições limitantes, ajudá-lo a criar uma auto-imagem positiva e 

uma visão de mundo realística, possibilitando-lhe aceitar-se, enquanto ser 

diferente, além de auxiliar o professor das classes regulares, que receberá esse 

aluno, e precisa estar preparado para essa nova atribuição, fortalecem o 

profissionalismo do professor que atua tanto como professor AEE como professor 

de classe especial nestas modalidades de atendimento. 

 

O atendimento em instituições especializadas será mantido, em conformidade 

com a LDB, para alunos cujas condições não lhes possibilitem a 

integração/inclusão nas classes comuns de ensino regular. 
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 Serviço de Orientação Educacional (SOE) 

 
As crianças chegam à escola com diferentes saberes, adquiridos na família ou 

em outros espaços educacionais. Caberá à escola ampliar a construção desse 

conhecimento, de forma extensa e variada, respeitando a diversidade e 

compreendendo que necessitam de interação com seus pares para que, a partir 

dessa convivência, o adulto não seja o único parceiro na construção do 

conhecimento. 

 

Desde o início do ano, a adaptação ao ambiente escolar, à integração, a 

aquisição da aprendizagem e o convívio dos alunos para o exercício da cidadania 

são propostas que o SOE, Coordenação Pedagógica e Professores desenvolvem 

de forma conjunta com as crianças, para a construção dos saberes cognitivos, 

sociais e emocionais. 

 

Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem e 

estarem no mundo é um dos grandes desafios dos profissionais da Educação 

Infantil auxiliando o desenvolvimento global das crianças. 

O SOE, nesse sentido, participa ativamente junto com a Coordenação 

Pedagógica e Professores do processo educativo, visando ao desenvolvimento 

integral dos alunos. Também contribui para o processo de integração escola- 

família, auxiliando e orientando os pais na educação de seus filhos, sem, contudo 

assumir o papel intransferível destes. 

 

 Saúde na Escola 

 
A atenção à saúde das crianças é um aspecto muito importante do trabalho 

em instituições de educação infantil. As praticas cotidianas precisam assegurar a 

prevenção de acidentes, os cuidados com a higiene e uma alimentação saudável, 

condição para um bom desenvolvimento infantil nessa faixa etária. 

 

É importante que a instituição também tenha um bom contato com os serviços 

de saúde mais próximos, além de manter abertos os canais de comunicação com 

as famílias para melhor atuar em relação a problemas de saúde que possam 

ocorrer com as crianças e para se informar sobre as necessidades individuais que 

elas apresentam. 
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O Projeto de Educação em Saúde Bucal, é promovido pela Unidade Escolar, 

tem o objetivo de contribuir com a diminuição dos índices de cáries nos alunos da 

Escola Classe 11. Ações são desenvolvidas com atividades lúdicas 

desenvolvendo jogos, teatro, palestras, filmes, culminando na observação do 

processo de escovação, tendo como objetivo a promoção de saúde e prevenção 

das doenças bucais na comunidade escolar. 

 

9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 
 

 Estratégias para a Implementação Pedagógica 

 
Sabe-se que ao longo do tempo, em diferentes contextos e culturas, surgiram 

diferentes concepções acerca do desenvolvimento humano, em decorrência das 

diferentes visões de sociedade e de homem que sobressaíram em cada contexto 

sócio-histórico-cultural e que influenciaram as práticas pedagógicas adotadas pela 

escola como detentora do saber institucionalizado. 

 

Estudiosos das áreas de desenvolvimento e educação têm-se concentrado em 

paradigmas que promovam o desenvolvimento de habilidades intelectuais 

fundamentais, como capacidade de desenvolver o pensamento lógico, de buscar 

soluções eficientes para problemas e tomar decisões afetivas. 

 

As concepções de Piaget, Vygotsky e Wallon se fazem muito presentes, hoje, 

na educação brasileira e consequentemente, nas mudanças pedagógicas que 

estão ocorrendo nas escolas, tendo em vista a LDB, em vigor a partir de 

dezembro de 1996. Estudos, reflexões e discussões sobre a teoria construtivista 

de Piaget e do sócio-interacionismo de Vygotsky expandem-se cada vez mais no 

universo educacional brasileiro e mundial. 

 

Embora nenhum desses teóricos tenha pretendido elaborar uma pedagogia 

propriamente dita, deixaram contribuições incalculáveis para a educação. As 

ideias e descobertas de ambos nos impulsionam a buscar mudanças significativas 

e urgentes no fazer pedagógicos das salas de aulas em toda modalidade e grau 

de ensino e, em especial em classes de alfabetização. 

 

A Pedagogia de Projetos surge da necessidade de desenvolver uma 

metodologia de trabalho pedagógico que valorize a participação do educando e 
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do educador no processo ensino-aprendizagem, tornando-os responsáveis pela 

elaboração e pelo desenvolvimento de cada projeto de trabalho. Os projetos 

contribuem para uma resignificação dos espaços de aprendizagem de tal forma 

que eles se voltem para a formação de sujeitos ativos, reflexivos, atuantes e 

participativos. 

Esta proposta tem como objetivo, inspirar o trabalho dentro da pedagogia de 

projetos, o que favorece a criação de estratégias de organização dos 

conhecimentos escolares, e a compreensão das estruturas internas que, 

intencionalmente são ensinadas às crianças. 

 
 

9.1.1. PEDAGOGIA DE PROJETOS 

 
Projetos de trabalho é a denominação de uma prática educacional que está 

sendo associada a algumas propostas de reformas na escola brasileira. Tais 

reformas pretendem favorecer mudanças nas concepções e no modo de atuar 

dos professores. 

 

Os projetos aparecem como veículo para melhorar o ensino e como distintivo 

de uma escola que opta pela atualização de seus conteúdos e pela adequação às 

necessidades dos alunos e dos diversos setores da sociedade. 

 

A finalidade é recriar o papel da escola, levando-se em conta as mudanças 

sociais e culturais que acontecem em cada época. Nos últimos vinte anos, o que 

mais se têm evidenciado são as transformações no universo da socialização, 

sobretudo fora da escola, dos alunos que seguem a educação obrigatória (desde 

a educação infantil ao ensino médio) e que afetam não só o que têm de saber 

para compreender o mundo, mas também o que têm de saber para compreender 

a si mesmos. 

 

O interesse por temas que ultrapassam âmbitos disciplinares (a exploração 

espacial, os dinossauros, a ecologia, o aquecimento global), sua relação natural 

com as novas tecnologias (desde os jogos de vídeo game à Internet) e outras 

transformações mostram a ampliação da bagagem informativa e o substancial 

aumento do repertório cultural por parte das crianças. 

 

A investigação na ação é uma estratégia que permite melhorar o 
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conhecimento das situações-problema e introduzir decisões para as mudanças da 

prática. Trata- se de um olhar que, acima das modas e releituras, está presente 

na maneira de encarar algumas das situações produzidas na escola. 

Transformar em conhecimentos públicos essa indagação, quer dizer, 

compartilhá-la com outros membros do conjunto da escola e da comunidade 

mediante murais, painéis, conferências, debates, intercâmbios e/ou publicações. 

 

O conhecimento é visto sob uma perspectiva construtivista, na qual se procura 

estudar e pesquisar com as crianças, de forma lúdica e prazerosa, respeitando as 

características internas das áreas de conhecimento envolvidas no trabalho. 

 

Ao planejar a realização de um projeto, o professor deve ter claro qual o 

objetivo a ser alcançado, ou seja, o que quer realmente que as crianças 

aprendam. Para tanto, será necessário um planejamento prévio, que embase a 

sua prática educativa, bem como pesquisas sobre o assunto. 

 

É necessário que o professor esteja atento, pois um projeto, além de ter o 

propósito de ensinar, precisa ter um sentido imediato para a criança e seu objetivo 

compartilhado com os alunos. 

Um projeto pode ter média ou longa duração, conforme o seu objetivo, o 

desenrolar das várias etapas, o desejo e o interesse das crianças pelo assunto 

estudado. Suas diferentes etapas devem ser planejadas e negociadas com os 

alunos, de modo que eles tenham clareza de qual será o percurso para chegar-se 

ao produto final e sintam-se motivados a participar intensamente do trabalho. 

 

Inicialmente, deve-se fazer o levantamento dos conhecimentos prévios das 

crianças sobre o assunto a ser estudado e, posteriormente, a sua socialização, 

prosseguindo com o levantamento dos anseios e questionamentos dos alunos e 

suas dúvidas. 

 

O registro dos conhecimentos que vão sendo construídos pelas crianças deve 

permear todo o trabalho, podendo incluir relatos escritos, fitas gravadas, fotos, 

produção das crianças, desenhos... 

 

Pretende-se assim, a construção de mentes mais ágeis, que executem com 

facilidade articulações entre todas as áreas do conhecimento tendo, assim, uma 

compreensão significativa de seu universo. 
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 Projetos de Empreendimento 

 
A escolha por determinados projetos deu-se a partir das necessidades da 

escola, da importância/relevância de alguns temas. A proposta é que os projetos 

ocorram de forma interdisciplinar e aspiral: 

 Projeto Alimentação Saudável: Promove a experiência de estar em 

contato com a natureza, valorizando-a, proporcionando a formação de 

hábitos alimentares e da conscientização de se ter uma postura de 

proteção à vida no planeta em geral, de melhoria do meio ambiente e da 

qualidade de vida das comunidades e família. 

 Projeto Janelas - Passeando e Aprendendo: Possibilita uma vinculação 

mais estreita entre os processos educativos e a realidade; explora os 

espaços visitados, permitindo percepção do contexto social de forma 

interdisciplinar e estimula a curiosidade das crianças e consequentemente 

oferecendo um bom suporte pedagógico ao professor regente. 

 Projeto Caixa Surpresa, O livro que Anda e Hora Encantada: Amplia 

gradativamente as possibilidades de comunicação e expressão das 

crianças, apresentando vários gêneros orais e escritos, para oportunizar a 

participação de diversas situações nas quais possam contar suas vivências 

e ouvir a de outras pessoas, desenvolvendo- lhe o gosto pela literatura. 

 Projeto Identidade e Autonomia: Promove a experiência de estar 

utilizando o próprio corpo como meio de comunicação e expressão, como 

também aquisição da capacidade de cooperação em trabalhos de grupo. 

 

 Projeto Momento Cívico Semanal: Propicia o exercício da Cidadania na 

Escola e a valorização dos alunos através de participações, assim como a 

transmissão de valores éticos como: respeito, coleguismo e nacionalismo. 

 

 Projeto Diversidade Cultural: Aborda as diversidades culturais bem como 

suas particularidades por meio do processo de conhecer, descobrir, 

interagir, crescer e apropriar-se de novos repertórios de forma prazerosa, 

rico e envolvente. 

 Projeto O Quintal das nossa Escola: Proporciona o conhecimento e a 
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conscientização dos alunos da educação infantil acerca dos temas que 

envolvam meio ambiente e cidadania, desenvolvendo a construção de 

atitudes para a preservação e com o desenvolvimento sustentável. 

 

 Projeto Caixa Musical: tem como objetivo explorar e identificar elementos 

da música para expressar-se e interagir com os outros percebendo 

sensações e sentimentos, ampliando o conhecimento de mundo. 

 

 Projeto Inclusão Digital: permite que a criança a usar e interagir com 

diferentes recursos tecnológicos desenvolva a autonomia e o pensamento 

crítico. 

 

 Projetos Investigativos 

 
A escolha de uma situação-problema para o desenvolvimento dos projetos 

investigativos dá-se a partir do interesse das crianças. Suas diferentes etapas são 

planejadas e negociadas com clareza, proporcionando atividades em que a 

motivação e o interesse estejam presentes em todos os momentos. 

 
 

9.1.2. BRINCAR 

 
Através do brincar as crianças aprendem com alegria e prazer. As situações 

de aprendizagem acontecem de forma integrada e contribuem para o 

desenvolvimento das diversas capacidades. 

A aprendizagem em sala de aula acontece através de vivências significativas. 

 
A função do brincar na infância é tão importante e indispensável quanto 

comer, dormir, falar. É por meio dessa atividade que a criança alimenta seu 

sistema emocional, psíquico e cognitivo. A criança elabora e reelabora toda sua 

existência por meio da linguagem do brincar, do lúdico e das interações com seus 

pares. 

 

A brincadeira permeia a própria existência humana, porém, durante os seis 

primeiros anos, a criança utiliza-se dessa linguagem para se expressar e para 

compreender o mundo e as pessoas. Desenvolve, gradativamente, competências 

para compreender e/ou atuar sobre o mundo. 
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O brincar é para a criança uma possibilidade de se ter um espaço em que a 

ação ali praticada é de seu domínio, isto é, ela é seu próprio guia, age em função 

de sua própria iniciativa. 

 

Esse é sem dúvida um elemento importante: a criança toma a decisão para si 

(vai ou não brincar), isso lhe dá a chance de experimentar sua autonomia perante 

o mundo. 

 

Forma de comunicação integrada, a brincadeira é marcada pelo faz-de-conta 

e pela magia. É uma atividade que contribui para uma passagem harmoniosa da 

criança pelo mundo das atividades reais da vida cotidiana, com outros 

significados. 

 

Ao brincar, a criança entra definitivamente no mundo das aprendizagens 

concretas. Elabora hipóteses e as coloca em prática, constrói objetos, monta e 

desmonta geringonças, enfim, ela manipula todas as possibilidades dos objetos 

de seu universo de acesso. 

 

No faz-de-conta, ela realmente tem a chance de construir sua própria 

realidade, utiliza-se de elementos concretos, da sua realidade cotidiana e lhes 

atribui outro sentido. Na esfera do faz-de-conta, uma pedra vira um chocolate, a 

boneca vira um nenê de verdade, com o qual se conversa. A criança sabe que 

não é um nenê de verdade, mas faz-de-conta. 

Segundo Gardner, tratar um objeto como se fosse um outro (jogo simbólico) é 

uma forma de interrepresentação, já que a criança conhece o objeto, mas atribui- 

lhe outras propriedades para obter os efeitos desejados; pode pensar mais além 

do mundo da experiência direta, sendo capaz de imaginar, ao mesmo tempo que 

põe a prova seus conhecimentos. 

 

O brinquedo é realmente o caminho pelo qual as crianças compreendem o 

mundo em que vivem e que serão chamadas a mudar. 

 

É aí que se estabelece a forma de comunicação que pressupõe um 

aprendizado, que permite entender diferentes tipos de comunicação (reais, 

realistas ou fantasiosas) em um mundo de invenção e de imaginação. 

 

Ao mesmo tempo em que o brincar permite que a criança construa e domine 
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cada vez melhor sua comunicação, faz com que ela entre em um mundo de 

comunicações complexas, que mais tarde serão utilizadas na educação formal. 

 

Brincando, a criança toma decisões, desenvolve sua capacidade de liderança 

e trabalha de forma lúdica seus conflitos. Ela decide se está na hora do 

nenê/boneca dormir, acordar ou comer. No jogo da brincadeira, a criança toma 

suas próprias decisões. 

 

Na Educação Infantil, a criança se percebe como sujeito de direitos e de 

deveres; ela está num grupo, tem que conviver e negociar com ele o tempo todo e 

as brincadeiras e as interações, dirigidas ou não, se misturam num eterno novo 

fazer todos os dias. 

 

É importante que o adulto saiba e compreenda que a criança tem 

necessidade de brincar, de jogar por jogar, pelo simples prazer, não por 

obrigação, nem com hora marcada ou para conseguir objetivos alheios. 

 

É essa liberdade, essa ausência de exigências externas que faz com que se 

aflore e estimule a iniciativa, a criatividade e a invenção. 

 

A brincadeira e/ou o jogo proporciona benefícios indiscutíveis no 

desenvolvimento e no crescimento da criança. Por seu intermédio, ela explora o 

meio, as pessoas e os objetos que a rodeiam, aprende a coordenar variáveis para 

conseguir um objetivo, aprende e aproxima os objetivos com intenções diversas e 

com fantasia. 

 

Segundo Vygotsky, o jogo cria uma zona de desenvolvimento própria na 

criança, de maneira que, durante o período em que joga, ela está sempre além da 

sua idade real. O jogo é uma fonte muito importante de desenvolvimento. 

 

O brincar proporciona esse desenvolvimento, por tratar-se de uma atividade 

que possibilita espaço para ensaiar, provar, explorar, experimentar e, ao final, 

interagir com as pessoas e com os objetos que estão ao redor. 

 

Os jogos vão se estruturando conforme o estágio evolutivo da criança. No 

começo, predominam os jogos sensórios-motores de caráter manipulativo e 

exploratório; com o passar do tempo, mudam-se os jogos, seus objetivos e seus 

fins (jogos de construção, de simulação e de ficção). Mais adiante ainda, a criança 
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será capaz de participar de jogos que envolvem regras; neles, poderão coordenar 

suas próprias ações com a dos companheiros de jogo (jogos esportivos, de 

cooperação, de competição). 

 

Os jogos sociais favorecem e incrementam novos repertórios e novas 

aprendizagens. Assim, a criança passa pela infância, chega na vida adulta, dando 

e imprimindo sua própria marca e significado à vida. 

 
 
 

9.2. Processos de Avaliação da Aprendizagem e sua Execução 

 
A avaliação é contínua e processual. É um elemento indissociável do 

processo educativo, que possibilita ao professor definir critérios para replanejar as 

atividades e criar novas situações que gerem avanços na aprendizagem. Tem 

como função acompanhar, orientar, regular e redirecionar todo o trabalho. 

 

Estudos contemporâneos remetem a ideia de que a avaliação é um processo 

interativo de ação e reflexão, entre educadores e educando, portanto deve ser 

entendida como uma ferramenta a serviço da aprendizagem, cujo objetivo é a 

melhoria das práticas educativas e sua constante qualificação, possibilitando 

identificar problemas, encontrar soluções e corrigi-las. 

A LDB, em seu Art. 31, no tocante à Educação Infantil, estabelece que a  

avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro do seu 

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

Fundamental. 

 

Por meio de observações significativas e do registro diário, o professor 

documenta, contextualiza os processos de aprendizagem das crianças, a 

qualidade das interações estabelecidas com seus pares, os funcionários, os 

professores e as demais pessoas presentes no âmbito escolar, obtendo 

informações importantes sobre as experiências vivenciadas pelas crianças, 

fornecendo ao educador uma visão integral e, ao mesmo tempo, apontam 

particularidades das crianças envolvidas no processo educativo. 

 

É importante que a cada dia seja feito pelo menos 1 registro, pois isso 

possibilita ao professor e o aluno um retrato dos passos percorridos na 
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construção das aprendizagens. Essa forma de registrar diariamente a caminhada 

do aluno tem o objetivo de mostrar a importância de cada aula, de cada passo 

como uma situação de aprendizagem. 

 

A organização de um dossiê ou portfólio torna-se significativo pelas intenções 

de quem o organiza. Não há sentido de coletar trabalhos dos alunos somente 

para mostrar aos pais como instrumento burocrático. Ele precisa constituir-se em 

um conjunto de dados que expressem avanços, mudanças conceituais, novos 

jeitos de pensar e de fazer, alusivos à progressão do estudante. 

 

Os professores utilizam a Ficha de Avaliação e Desenvolvimento do Aluno 

(FADA), que contempla os aspectos cognitivo, psicomotor e social-afetivo, para 

sintetizar os avanços do aluno e embasar o Relatório Individual. A FADA será 

preenchida pelo professor e socializada com a coordenação, vice-direção, EEAA- 

Pedagoga e Orientadora Educacional durante o Conselho de Classe no final de 

cada semestre, após serão repassadas informações aos pais nas Reuniões 

Pedagógicas Semestrais.  

O Conselho de Classe acontecerá com o acompanhamento do professor 

regente, um membro do Grupo Gestor e EEAA-Pedagoga em horário de 

coordenação e terá caráter observatório e reflexivo. 

 

No final de cada semestre letivo, são encaminhadas às famílias a Ficha de 

Avaliação Institucional, que deverão ser recolhidas e lidas pelo grupo gestor, para 

o levantamento de dados sobre os serviços prestados pela escola, que servirão 

de base para atualização das práticas pedagógicas e administrativas, visando 

uma educação de qualidade. 

Finalmente, podemos relatar que são muitas as alternativas possíveis para 

acompanhar a progressão da criança relacionando-a em diferentes aspectos de 

sua realidade física e social, resgatando as raízes culturais de seu meio e de 

outros. Fica o desafio e o comprometimento de construir-se conhecimentos que 

efetivamente ajudem as crianças da Educação Infantil a avançarem um pouco 

mais em relação ao ponto em que se encontram, ou seja, utilizar a Educação 

Infantil para promovê-los e não para classificá-los. Nesse percurso, o Currículo é 

o nosso ponto de partida e de chegada. 
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10. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 
 

 
As Diretrizes Pedagógicas consideram o aluno como um ser original e criativo, 

que aprende na vida social e no espaço escolar, que tem potencialidade e 

necessidade de interagir e de refletir sobre a diversidade do conhecimento 

humano, que tem direito de ter acesso ao conhecimento na sua complexidade, 

prática e teórica, que modifica o que sabe, constantemente, que participa da 

construção do saber escolar e que é um produtor de cultura. 

 

O direito a uma vida plena, ao usufruto da cidadania não pode ser negado à 

criança. À Escola cabe a responsabilidade de fazer valer esse direito; e o 

Currículo, enquanto instrumento de construção de competências, deve orquestrar 

as ações para sua total consecução. Para os alunos, será também a oportunidade 

de conviver com as diferenças e aprender a respeitá-las, fortalecendo-lhes os 

valores humanos como a solidariedade e a cooperação. 

 

O Currículo da Educação Infantil inclui desde os aspectos básicos, que 

envolvem os fundamentos filosóficos e sociopolíticos da educação, até os marcos 

teóricos que a concretizam na sala de aula, relacionando princípios e 

operacionalização, teoria e prática, planejamento e ação. 

 

Nesse contexto, o trabalho da Educação Infantil deve estar pautado em 

atitudes como afeto, segurança, interação, estimulação, brincadeira, respeito à 

diversidade, dentre outros, integrados à perspectiva do cuidar e educar, brincar e 

interagir, que é o eixo integrador do Currículo nessa etapa. 

 

O ato de cuidar vai além da atenção aos aspectos físicos e educar é muito 

mais do que garantir à criança acesso a certos conhecimentos. Todas as relações 

humanas pressupõem a necessidade do cuidado, assim, os processos 

educacionais implicam no cuidar. O cuidado é uma postura ética de quem educa. 

 

Os profissionais devem exercer os cuidados educacionais que é quando o 

cuidado com o corpo é associado à cultura e às relações sociais, ou seja, são 

conhecimentos interdisciplinares, como alimentação, aprendizagem das diferentes 

linguagens, brincadeiras, higiene e controle corporal, movimento, repouso e 
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descanso, cultura popular, recepção e despedida. Essas práticas sociais devem 

ser problematizadas e orientadas na Educação Infantil a fim de garantir o 

desenvolvimento integral da criança. 

 

Já as interações são ações sociais que podem motivar modificações no 

comportamento dos envolvidos, como resultado do contato e da comunicação que 

se estabelece entre eles. Envolvem comunicação gestual, corporal e verbal e 

podem ser harmoniosas ou antagônicas, imitativas ou de oposição. 

 

As interações no espaço escolar constituem-se como possibilidades de ouvir o 

outro, conversar e trocar experiências e a maneira como ocorrem influencia na 

qualidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento, contribuindo 

decisivamente para a construção de vínculos com o outro e com o conhecimento. 

 

Brincar é condição de aprendizagem e de socialização. É a atividade que  

contribui de modo mais decisivo no processo de desenvolvimento infantil. Pela 

brincadeira, as crianças se inserem e se relacionam com a sociedade, cultura e 

natureza. Está inserido no lúdico, que é um elemento inerente às rotinas 

educativas. 

 

A ludicidade, como prática pedagógica, possibilita que as interações entre as 

crianças e seus pares e entre elas e os adultos se constituam como um 

instrumento de promoção da imaginação, da exploração e da descoberta. 

A organização desse Projeto adotará a estrutura proposta pelo Currículo em 

Movimento da Educação Básica. 

 

Este elege a abordagem por linguagens, através de uma tentativa de não 

fragmentar os conhecimentos e de considerar a multidimensionalidade das 

crianças. Espera-se que as linguagens subsidiem o planejamento dos objetivos, 

das condições e das aprendizagens que devem ser trabalhadas. 

 

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

se. O modo de organização das atividades pode colaborar para que a criança 

experimente diferentes linguagens, preferencialmente de maneira articulada, 

como também viva situações de aprendizagens coletivas e ou individuais, onde a 

emergência dos conflitos e dos consensos coexiste como parte dos processos. 
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Essa abordagem sistematiza as intenções educacionais e ações pedagógicas 

por meio das aprendizagens e linguagens em um sentido mais ampliado, que 

inclui o Cuidado Consigo e com o Outro, as Interações com a Natureza e a 

Sociedade, Linguagem Oral e Escrita, Linguagem Matemática, Linguagem 

Artística, Linguagem Corporal e Linguagem Digital. 

 
 
 

10.1. Linguagens e Aprendizagens 

 
A escola deve proporcionar às crianças uma formação integral através de 

aprendizagens, tendo na ação pedagógica a necessidade, interesse, realidade e 

os conhecimentos infantis como ponto de partida: 

 
 
 

 CUIDADO CONSIGO E COM O OUTRO 

 
Esta linguagem manifesta-se por sociabilidade, formação da conduta 

arbitrada, desenvolvimento das instâncias morais e éticas dos comportamentos, 

capacidade para análises, sínteses e generalizações primárias, percepção mais 

acurada de si e de seu entorno, aprimoramento da capacidade de estabelecer 

conexões entre motivos, finalidades e sentimentos, tendo como objetivo ampliar a 

capacidade de autoconhecimento e, consequentemente, de comunicar-se e 

interagir  socialmente, estabelecendo vínculos afetivos positivos com outras 

crianças e adultos. 

 
 
 

 INTERAÇÕES COM A NATUREZA E A SOCIEDADE 

 
Possibilitam à criança estabelecer relações entre o meio social e natural do 

qual faz parte, proporcionando, assim, a compreensão da importância dos 

cuidados com a saúde, preservação do meio ambiente, bem como o respeito e a 

construção dos vínculos afetivos para uma boa convivência, tendo como objetivo 

aproximar o conhecimento das diversas formas de representação e explicação do 

mundo social e natural para que possa ser estabelecida progressivamente a 

diferenciação entre as explicações do senso comum e do conhecimento científico. 
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 LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

 
É fundamental a aplicação da capacidade de inserção e comunicação no 

mundo letrado pelas crianças, elemento fundamental para a formação do sujeito 

crítico que se encontra em constante processo de construção do conhecimento e 

desenvolvimento. 

 
 
 

 LINGUAGEM MATEMÁTICA 

 
Proporciona condições de aprendizagem em situações com números, 

relações de quantidade e noções de tempo e espaço, entre outras, tornando a 

criança autônoma na resolução de problemas de sua vida cotidiana. 

 
 
 

 LINGUAGEM ARTÍSTICA 

 
As crianças conhecem e exploram diversas possibilidades e diferentes 

materiais com a intenção de ampliar a capacidade de expressão e comunicação. 

A arte proporciona aos alunos situações que favoreçam o desenvolvimento da 

observação, percepção e criatividade na perspectiva não somente da apreciação, 

mas também da produção. 

 
 
 

 LINGUAGEM CORPORAL 

 
As crianças vão adquirindo maior controle com o corpo, desenvolvendo 

formas de ação, conhecimento e interação. As atividades rítmicas e expressivas 

são incorporadas às brincadeiras e jogos com regras, como temas a serem 

trabalhados, pois as crianças já possuem a capacidade de representação mental 

para entenderem regras simples. Explora, também, as habilidades físicas, 

motoras e perspectivas do próprio corpo, afim de adquirir a independência nos 

movimentos e na expressão corporal. 
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 LINGUAGEM DIGITAL. 

 
Vem para favorecer a inclusão digital, propiciando a interatividade, a liberdade de 

criação e compartilhamento de novas informações e conhecimentos através de 

atividades pedagógicas. Oportuniza que a criança veja o computador e outros 

equipamentos da tecnologia como novos brinquedos possíveis de serem 

descobertos, explorados, manipulados e serem utilizados como instrumentos de 

novas aprendizagens. 

 
 
 

10.2. Conteúdo Programático da Educação Infantil 

 
Tendo por base essas considerações iniciais, será apresentada a proposta da 

organização do Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil 

dentro dos Projetos de Empreendimento da Instituição. 

 

O Currículo em Movimento da Educação Básica adotado pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal encontra-se, na íntegra no site 

www.se.df.gov.br. 

http://www.se.df.gov.br/


 

10.2.1. PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL POR PROJETO DE EMPREENDIMENTO 
 
 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
Unidade Escolar Escola Classe 11 

Eixos Transversais Educação para a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade e Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Eixos Integradores Educar, cuidar, brincar e interagir 
 

PROJETO INCLUSÃO DIGITAL 

Linguagens Objetivos de aprendizagens 
Atividades a serem desenvolvidas Estratégias de Avaliação 

para a aprendizagem 
Cronograma 
de trabalho 

Recursos 
didáticos Permanentes Diversificadas 

 
 

Digital 

Utilizar o editor de imagem para criar desenhos, fazer 
pinturas coloridas e para desenhar uma história em 
sequência; 

 
Roda de 
conversas; 

 
Organização do 
espaço; 

 
Atividade no 
Laboratório 
Informática 1 
vez por semana 
durante 40 
minutos, 
acompanhados 
pela professora 
regente e 
professora 
coordenadora 
do projeto; 

 
Registros 
fotográficos; 

 
Identificação de 
cores e números, 
meios de 
transporte, letras, 
formas e objetos, 
partes do corpo e 
elementos do 
trânsito; 

 
Sequência lógica; 

 
Relato oral e escrito sobre 
as atividades 
desenvolvidas; 

 
Acompanhamento do 
desenvolvimento integral 
da criança pelo professor 
regente e professor 
coordenador do projeto, de 
forma individual e coletiva, 
semanalmente; 

 
Anual; 

 
Utilização dos 
softwares 
pedagógicos; Utilizar jogos para produções em grupo e individuais 

representadas através de desenhos e representando a 
sequência de histórias; 

 

 
Matemática 

Identificação e nomeação dos números; 

Reconhecimento da ordem numérica; 

Identificação de formas geométricas; 

Reconhecimento e organização de objetos por critérios de 
semelhanças e diferenças, agrupando-os numa categoria 
(desenvolvimento do pensamento classificatório); 

 
 

Cuidado 
consigo e 
com o outro 

Identificação e nomeação das principais partes do corpo; 

Conservação de materiais de uso individual e coletivo; 

Construção gradativa de atitudes de manutenção, 
preservação e cuidados com seus pertences e os da 
escola; 

Desenvolvimento gradativo da atenção  em  momentos de 
escuta, da argumentação e do posicionamento dos pares; 

 
Oral e 
escrita 

Exploração dos suportes convencionais e incidentais: 
computador e ambiente virtual; 

Diferenciação entre letras, desenhos e numerais; 

Reconhecimento e grafia das letras do alfabeto, utilizando 
as letras em caixa alta; 

 

Corporal 
Domínio da posição sentada, de modo a tonificar sua 
musculatura, inclusive das mãos, devido ao manuseio do 
mouse; 
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Corporal Desenvolvimento da coordenação visiomotora;      

Desenvolvimento de postura correta ao sentar-se; 

Artística Construção das primeiras figuras (figuras humanas, 
animais, objetos...); 

Natureza e 
sociedade 

Identificação dos meios de transportes; 

Identificação de sinais de trânsito, bem como os cuidados 
com estes e com o trânsito; 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
Unidade Escolar Escola Classe 11 

Eixos Transversais Educação para a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade e Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Eixos Integradores Educar, cuidar, brincar e interagir 
 

PROJETO JANELAS – APRENDER PASSEANDO 

Linguagens Objetivos de aprendizagens 
Atividades a serem desenvolvidas Estratégias de Avaliação 

para a aprendizagem 
Cronograma 
de trabalho 

Recursos 
didáticos Permanentes Diversificadas 

 Expressão de suas necessidades, desejos e sentimentos;  

Roda de 
conversas; 

 

Organização do 
espaço; 

 

Produção de 
desenhos livres 
ou direcionados; 

 
Levantamento 
de expectativas; 

 

Exploração de 
vídeos e 
histórias; 

 

Registros 
fotográficos; 

 

Produção de 
textos coletivos; 

 

Entrevistas com 
familiares, 
professores e 
amigos; 

 

Montagem de 
murais; 

 

Utilização de 
espaços públicos 
e privados 
disponíveis 
(cinemas, 
museus, parques, 
teatros, 
monumentos 
históricos, entre 
outros); 

 

Observação de 
objetos e 
gravuras; 

 

Produção de 

 

Relato oral e escrito sobre 
as atividades 
desenvolvidas; 

 

Acompanhamento do 
desenvolvimento integral 
da criança pelo professor, 
de forma individual e 
coletiva, semanalmente; 

  

Cuidado 
consigo e 
com o outro 

Conservação de materiais de uso individual e coletivo; Anual; Livros e 
revistas; 

 
Cd´s e Dvd´s; 

Identificação da evolução dos meios de transporte, alguns 
sinais de trânsito, bem como os cuidados com estes e 
com o trânsito; 

 Expressão de idéias e sentimentos por meio do desenho, 
comunicando experiências e registrando lugares pessoas 
e objetos; 

  

Papéis 
diversos; 

Oral e 
escrita 

Desenvolvimento gradativo da idéia de representação por 
meio da produção de rabiscos e garatujas, na realização 
de tentativas de escritas não convencionais; 

  

Giz de cera e 
hidrocores; 

 

 
Corporal 

Realização de passeios a pé, na própria instituição e ou 
nas proximidades, seguida de conversas sobre tudo que 
foi observado e todas as ações e reações do corpo 
durante o trajeto; 

  

Tinta guache 
e cola 
colorida; 

 Percepção de sons e ruídos: descobertas e relação as 
suas fontes sonoras; 

  

Fantoches; 

 Expressão livre e direcionada por meio do canto;   

Fotografias; 
 

Recursos 
multimídias; 

Observação e contato com artistas e suas obras, com 
ênfase na cultura nacional; 

Ampliação do universo imagético por meio da apreciação 
dos gêneros das artes visuais – pintura, esculturas, 
modelagem; 

Artística Emissão de opiniões sobre gostos e sentimentos em 
relação à arte; 

  

 Valorização das produções individuais e coletivas;   

 Conhecimento e valorização de produções culturais do 
passado e do presente; 

  

 Acesso e ampliação do repertório e criação de produções 
artísticas; 

  

Inserção em espaços culturais diversos, seja por meio de 
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Artística 

visitação ou apresentação na própria instituição, bem 
como desenvolvimento do interesse por manter o 
patrimônio cultural reconhecendo a importância de seu 
papel para a cultura; 

 colagens; 
 

Canto de 
músicas; 

   

Aquisição de noções de platéia e artistas por meio de 
jogos teatrais e de faz de conta; 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Natureza e 
sociedade 

Conhecimento, reconhecimento e valorização da história, 
das formas de expressão e do patrimônio cultural local e 
de outros grupos sociais; 

Reconhecimento das transformações sócio-culturais por 
meio de visitas a museus, participação em eventos, 
exposições artísticas e fotográficas, narração de histórias 
entre outros; 

Observação e exploração da paisagem local; 

Percepção da importância de ações de segurança no 
trânsito (uso da cadeirinha, cinto de segurança, faixa de 
pedestres, etc) 

Participação   em   feiras, exposições   e   mostras de 
trabalhos de ciências em interface com outras linguagens; 

Compreensão das necessidades vitais dos seres vivos 
discutindo a importância da preservação de seu habitat 
natural para a satisfação de tais necessidades; 

Compreensão de que cada ser ocupa seu espaço e tem 
um papel a desempenhar no ecossistema; 

Identificação dos seres vivos, a partir da observação de 
semelhanças e diferenças de suas características, tais 
como: aspectos físicos, tipos de alimentação, habitat, 
modos de locomoção e sua relação com o ambiente e 
outros seres vivos; 

Conhecimento elementar dos ciclos de vida das plantas, 
dos animais e dos seres humanos; 

Identificação de alguns animais ameaçados de extinção, 
de forma a se posicionar sobre a caça e a criação em 
cativeiro; 

Conhecimento e valorização sobre os cuidados básicos 
dos animais; 

 
Matemática 

Identificação de pontos de referência para deslocar-se e 
situar-se no espaço; 

Percepção, identificação e nomeação das cores nos 
ambiente, na natureza, nos materiais e nos objetos; 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
Unidade Escolar Escola Classe 11 

Eixos Transversais Educação para a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade e Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Eixos Integradores Educar, cuidar, brincar e interagir 
 

                     PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Linguagens Objetivos de aprendizagens 
Atividades a serem desenvolvidas Estratégias de Avaliação 

para a aprendizagem 
Cronograma 
de trabalho 

Recursos 
didáticos Permanentes Diversificadas 

 
Matemática 

Realização de estimativas de medições comprimento, 
volume e capacidades; 

 

Roda de 
conversas; 

 

Organização do 
espaço; 

 

Produção de 
desenhos livres 
ou direcionados 
e cartazes; 

 

Levantamento 
de expectativas; 

 
Exploração de 
vídeos e 
histórias; 

 

Plantação da 
horta; 

 

Dia da fruta 
(mensalmente); 

 

Registros 
fotográficos; 

 

Produção de 
textos coletivos; 

 

Entrevistas com 
familiares, 
professores e 
amigos; 

 

Montagem de 
murais; 

 
Observação de 
objetos e 
gravuras; 

 

Produção de 
colagens; 

 

Canto de 
músicas; 

 

Trabalho com 
jogos 
relacionados com 
a alimentação 
saudável 
(pirâmide de 

 

Relato oral e escrito sobre 
as atividades 
desenvolvidas; 

 

Anual; 
 

Livros e 
revistas; 

 

Cd´s e Dvd´s; 
 

Papéis 
diversos; 

 

Giz de cera e 
hidrocores; 

 

Tinta guache 
e cola 
colorida; 

 

Fantoches; 
 

Fotografias; 
 

Recursos 
multimídias; 

 

Jogos 
pedagógicos; 

 

Massa de 
modelar; 

 

Apresentações 

Medição e comparação de diversos objetos, espaços e 
pessoas, oralmente ou com o uso do metro; 

 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, individual e coletivo; 

 

Acompanhamento do 
desenvolvimento integral 
da criança pelo professor, 
de forma individual e 
coletiva, semanalmente; 

 

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

 Diferenciação de alimentos doces e salgados, amargos e 
azedos, líquidos, pastosos e sólidos, percebendo-os nas 
refeições diárias; 

  

 Experimentação e degustação de novos alimentos, com 
ênfase em sabores cheiro e cores; 

  

 
Cuidado 

consigo e 
com o outro 

Manipulação 
demonstrando 
aspectos; 

de talheres 
progressiva 

copos e guardanapos 
independência nestes 

  

Desenvolvimento do interesse em comer sozinho, num 
processo de construção da independência; 

 Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene e 
prática de lazer contribuem para a ausência de doenças e 
promovem o bem estar físico e mental; 

  

 Identificação dos órgãos dos sentidos e conhecer suas 
funções explorando o espaço, os objetos, as texturas, os 
sabores, os cheiros, para reconhecer o mundo a sua volta 
e imprimir nele as suas marcas; 

  

 Reconhecimento das diferentes sensações 
proporcionadas pelos órgãos dos sentidos afim de 
favorecer o desenvolvimento da memória visual, auditiva, 
tátil, gustativa e olfativa em suas ações; 
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 Identificação de sensações agradáveis e desagradáveis a 
partir de comparações, distinguindo as que estimulam a 
aceitação das que provocam rejeição; 

 alimentos, tigela 
de saladas, painel 
dos alimentos, 
prato saudável e 
mercado 
saudável); 

 

Visitação da horta 
para 
acompanhamento 
do crescimento 
dos alimentos 
cultivados; 

 

Colheita e 
preparo dos 
alimentos 
plantados sob a 
orientação do 
professor; 

 

Participação da 
instituição no 
Programa 
Cozinha Brasil do 
SESI; 

  teatrais; 

 Relatos de experiências vividas;  

Oral e 
escrita 

 

Oral e 
escrita 

Acesso e contato com vários gêneros textuais (poesias, 
fábulas, contos, receitas, entrevistas, quadrinhos, cartas, 
cardápios, entre outros); 

 

Expressão de idéias e sentimentos por meio do desenho 
comunicando experiências e registrando lugares, pessoas 
e objetos; 

 Domínio da posição sentada, de modo a tonificar a sua 
musculatura; 

 

 Desenvolvimento da coordenação visomotora;  

Corporal Manipulação de materiais diversos e de variados 
tamanhos para desenvolver a coordenação motora fina; 

 

Desenvolvimento de postura correta ao sentar-se;  

 Experiências com forma/tamanho, textura, objetos, 
alimentos, entre outros; 

 

Artística Identificação e exploração das cores – pigmentos naturais 
de produtos como açafrão, urucum, café, beterraba, entre 
outros; 

 

 Identificação da ocorrência de reações químicas em 
experiências corriqueiras (uso do fermento químico em 
receitas, ação dos produtos de limpeza e etc...) 

 

 Participação em atividades de preparação de alimentos, 
começando pela exploração de receitas culinárias; 

 

 

Natureza e 
sociedade 

Participação em experimentos, observações e pesquisas 
para identificação das vitaminas contidas nos alimentos; 

 

Reconhecimento dos diversos 
alimentos e compreensão da 
alimentação saudável; 

tipos de origens 
importância de 

de 
uma 

 Desenvolvimento de práticas de plantio em horta ou 
similares visando ao incentivo da preservação ambiental 
e acompanhamento do processo de crescimento das 
plantas; 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
Unidade Escolar Escola Classe 11 

Eixos Transversais Educação para a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade e Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Eixos Integradores Educar, cuidar, brincar e interagir 
 

                                                                                  PROJETO HORA ENCANTADA 

Linguagens Objetivos de aprendizagens 
Atividades a serem desenvolvidas Estratégias de Avaliação 

para a aprendizagem 
Cronograma 
de trabalho 

Recursos 
didáticos Permanentes Diversificadas 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Matemática 

Desenvolvimento de noções simples de estimativa e de 
cálculos mentais elementares; 

 

Roda de 
conversas; 

 

Organização do 
espaço; 

 

Produção de 
desenhos livres 
ou direcionados; 

 

Levantamento 
de expectativas; 

 

Exploração de 
vídeos; 

 

Hora do conto; 
 

Escolha do livro 
para leitura em 
casa, 
semanalmente; 

 

Apresentação 
de histórias no 
pátio para todos 
os alunos; 

 

Registros 
fotográficos; 

 

Produção de 
textos coletivos; 

 

Entrevistas com 
familiares, 
professores e 
amigos; 

 

Montagem de 
murais; 

 
Observação de 
objetos e 
gravuras; 

 

Produção de 
colagens; 

 

Pintura e 
recortes; 

 

Canto de 
músicas; 

 

Recital de 
poemas; 

 

Relato oral e escrito sobre 
as atividades 
desenvolvidas; 

 

Acompanhamento do 
desenvolvimento integral 
da criança pelo professor, 
de forma individual e 
coletiva, semanalmente; 

 

Sanfona do grafismo; 
 

Análise do reconto das 
histórias, semanalmente; 

 
Ficha de acompanhamento 
do livro literário; 

 

FADA – Ficha de Avaliação 
do Desenvolvimento do 
Aluno; 

 

Anual; 
 

Livros e 
revistas; 

 

Cd´s e Dvd´s; 
 

Papéis 
diversos; 

 

Giz de cera e 
hidrocores; 

 

Tinta guache 
e cola 
colorida; 

 

Fantoches; 
 

Fotografias; 
 

Recursos 
multimídias; 

 

Espelho; 

Mapas; 

Rótulos e 
receitas; 

Desenvolvimentos de estratégias pessoais para a 
resolução de situações problemas; 

Atividades que trabalhem o raciocínio lógico por meio de 
situações problemas e histórias; 

Representação com desenhos das estratégias utilizadas 
para a resolução de uma situação proposta; 

Identificação de quantidade (oral e escrita numérica); 

Reconhecimento da ordem numérica (o que vem antes e 
depois); 

Reconhecimento da relação entre o número (falado e 
escrito) e a quantidade que ele representa; 

Comparação de quantidades, utilizando recursos 
pessoais, como desenho e correspondência um a um; 

Identificação visual de alguns números; 

Utilização das linguagens oral e pictórica para comunicar 
idéias matemáticas; 

Colocação de um elemento em uma série ordenada 
(primeiro, segundo, terceiro...) 
Utilização de instrumentos de medidas não convencionais 
(palmos, palitos, cordas, folhas de papel, entre outros); 

Utilização de desenhos imagens e mapas simples para 
localizar objetos e pessoas; 

 
 

Cuidado 
consigo e 
com o outro 

Reconhecimento  de 
diferentes fotografias; 

sua imagem no espelho e Em 

Reconhecimento de sua sexualidade percebendo que 
existem diferenças físicas e comportamentais entre as 
pessoas; 
Construção de uma imagem corporal e pessoal por meio 
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 das interações com adultos, crianças, natureza e cultura, 
contribuindo para a formação da identidade corporal e 
para sua valorização; 

  

Apresentações 
teatrais das 
histórias lidas; 

 

Pesquisa em 
casa; 

 

Alinhavos; 
 

Jogos de 
sequência lógica, 
quebra cabeça, 
encaixes; 

 

Uso de texturas 
para ilustração de 
histórias e 
atividades 
dirigidas; 

 
Utilização do 
espelho para 
formação da 
imagem corporal; 

 

Análise da 
relação entre a 
imagem e a 
palavra; 

 

Leitura de 
impressos 
(poesias, 
parlendas, 
narrativas, entre 
outros); 

 
Apresentação de 
histórias por meio 

   

Jogos 
pedagógicos; 

 Identificação dos órgãos dos sentidos e conhecer suas 
funções explorando o espaço, os objetos, as texturas, os 
sabores, os cheiros, para reconhecer o mundo a sua volta 
e imprimir nele suas marcas; 

 

Lixa, algodão, 
camurça, 
esponja; 

 Ampliação das relações sociais desenvolvendo o alto 
conceito positivo; 

 

Material de 
sucata; Identificação, nomeação e distinção dos membros de sua 

família; 

 

Cuidado 
consigo e 
com o outro 

Articulação de seu ponto de vista com os demais por  
meio do diálogo, respeito à diversidade e 
desenvolvimento de atitudes de ajuda e colaboração; 

Tapetes 
contadores de 
histórias; 

Acolhimento de um novo membro na família (nascimento 
ou adoção de um irmão ou irmã); 

 Valorização do diálogo ou outros modos de comunicação, 
como formas de lidar com os conflitos e construir 
consensos; 

 

 Reflexão sobre o que é certo e errado, respeitando a 
opinião individual e coletiva, compreendendo as regras e 
combinados; 

 

 Desenvolvimento da capacidade de fazer escolhas, 
visando o cuidado consigo e com o outro; 

 

 Desenvolvimento do senso de criticidade por meio de 
questionamentos, indagações e argumentações; 

 

 Reconhecimento das diferentes profissões existentes e 
sua importância para a sociedade; 

 

 Identificação da evolução dos meios de transporte, alguns 
sinais de trânsito, bem como os cuidados com este e com 
o trânsito; 

 

 Utilização de diferentes linguagens para comunicar-se e 
expressar-se; 

 

 

Oral e 
escrita 

Percepção das imagens e gestos representando idéias a 
fim de relacioná-los a sua vivência; 

 

Imitação de sons e palavras ouvidas; 
 Articulação adequada das palavras, falar corretamente;  

 Comunicação oral com os pares e adultos, de forma clara 
e organizada; 

 

Aquisição paulatina das habilidades básicas necessárias 
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 à produção e emissão correta de fonemas, expressando- 
se e reproduzindo mensagens verbais com gradativa 
clareza e fluência; 

 de slides; 
 

Cantinho da 
leitura; 

 

Conto de histórias 
sonorizadas; 

   

Desenvolvimento da capacidade de lembrar e executar 
ações em passos seqüenciais seguindo instruções 
verbais; 
Expressão oral de desejos, necessidades e opiniões; 

 Relato de experiências vividas;  

 

 

Oral e 
escrita 

Sequências na exposição de idéias e fatos com e sem 
mediação de adultos e utilização de recursos auxiliares 
como ilustrações, objetos e etc...; 

  Teatro de fantoches e 

mamulengo. 

Ampliação e adequação progressiva do vocabulário e 
elaboração de perguntas e respostas a questionamentos; 

 Escuta freqüente de histórias, contos, lendas, poemas, 
etc; 

 

 Exploração e combinação de rimas;  

 Reconto de maneira paulatina, de histórias vivenciadas, 
lidas ou contadas verbalmente; 

 

 Descrição das características dos objetos, dos 
personagens, cenas de histórias e de situações 
cotidianas; 

 

 Recita de parlendas, adivinhas, canções, poemas e trava 
línguas; 

 

 Compartilhamento e apreciação pela escuta de obras 
literárias e outras leituras; 

 

 Percepção da importância do ritmo e da entonação da 
leitura de textos realizada pelo adulto, para melhor 
compreensão dos sentidos; 

 

 Criação, reconhecimento e autoexpressão nas 
brincadeiras   de   faz de conta, lançando mão da 
imaginação e memória; 

 

 Exploração dos sons das letras de forma lúdica em um 
contexto significativo; 

 

 Reconhecimento do próprio desenho e do desenho dos 
colegas; 

 

 Acesso e valorização do contato com a leitura como fonte 
de prazer e entretenimento; 

 

 Participação em situações individuais e coletivas de 
leitura; 

 

Conscientização sobre a existência de textos escritos e 
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Oral e 
escrita 

sua função social de comunicar pensamentos, intenções 
e sentimentos; 

     

Apreciação e manuseio de diferentes materiais impressos 
e vários gêneros textuais (poemas, poesias, fábulas, 
contos, cartas, entrevistas, piadas...) 

Conhecimentos e registros do alfabeto de forma paulatina 
associando-o a palavras familiares; 

Realização de leituras por meio de gravuras, imagens, 
ilustrações e etc; 

Desenvolvimento de procedimentos de leitura de textos 
literários e não literários, apoiando-se em modelos 
adultos, ainda que não leia de forma convencional; 

Leitura, mesmo que de forma não convencional, e 
comentários de textos literários e não literários, levando 
em conta sua função social; 

Conhecimento de que livros e outros impressos têm 
autor, ilustrador e capa; 

Desenvolvimento de alguns comportamentos leitores 
(manusear livros, revistas, jornais e impressos de modo 
geral), percebendo a orientação da leitura: da esquerda 
para a direita, de cima para baixo, virar páginas no 
sentido de incorporar a prática de leitura; 

Desenvolvimento gradativo da idéia de representação por 
meio de produção de rabiscos e garatujas, na realização 
de tentativas de escritas não convencionais; 

Produção de texto escrito coletivo paulatinamente, com 
ou sem a ajuda do professor; 

Estabelecimento de relação entre grafema, fonema do 
próprio nome e de palavras de uso cotidiano; 

Acesso e contato com letras de diferentes cores e 
texturas, tamanhos e formatos; 

Representação gráfica (desenho ou escrita) de histórias 
ou vidas; 

Desenvolvimento de hipóteses em relação à linguagem 
escrita, realizando tentativas espontâneas de registro; 

 

Corporal 
Manipulação de materiais diversos e de variados 
tamanhos para desenvolver a coordenação motora fina 
que envolva ações de alinhavar, traçar, contornar, rasgar, 
dobrar   e   amassar   vários   tipos   de   papéis, empilhar, 
encaixar, rosquear, pinçar, prensar, recortar, colar, pintar, 
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Corporal 

atarrachar, e desatarrachar modelos apropriados, tocar 
piano ou outros instrumentos, modelar com massa ou 
argila, montar quebra cabeças, manipular grãos diversos 
e etc; 

     

Participação de atividades de faz de conta de modo que a 
crianças vivencie diferentes papéis sociais; 

Desenvolvimento dos processos simbólicos, por meio da 
dramatização de histórias, músicas, entre outros, tendo o 
corpo como protagonista; 

Experiências com linguagem não verbal, de forma que a 
criança imite, invente e reinvente os movimentos dos 
elementos do mundo que a cerca; 

 
 

 
 

Artística 

Criação de diferentes formas de representação para 
expressar o eu, integrando som, imagem, movimento e 
palavra; 

Manuseio e exploração de suportes diversos (jornais, 
papel, papelão, embalagens, objetos, etc) em diferentes 
planos texturas e espaços e de materiais (giz de cera, 
modelagem, cola e etc); 

Observação, reconhecimento, descrição e interpretação 
de diversas imagens/cenas/obras (fotografias, pinturas, 
esculturas, cenas cotidianas por meio de fotos, gravuras e 
obras de artistas); 

Desenho de memória, de observação, narrativo, com 
interferência gráfica; 

Elaboração de livros de imagens (narrativas), 
experimentos científicos (observações), de histórias de 
vida (pesquisa com a família e responsáveis); 

Desenvolvimento da sensibilidade dos sentidos, da 
percepção dos sentimentos e da imaginação por meio da 
apreciação e da produção artística; 

Leitura e produção/coletiva ou individual de cenas do 
cotidiano, releitura de obras ou narrativas de histórias; 

Ampliação progressiva das possibilidades de apreciação 
e dramatização de histórias, apresentações e jogos 
teatrais; 

Criação e improvisação de situações cênicas em jogos de 
faz de conta; 

Conhecimento gradativo dos elementos visuais e 
sonoras,  da  representação  teatral:  personagens,  texto, 
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Artística 

caracterização, cenário e sonoplastia;      

Participação    na    elaboração  de   cenários, figurinos, 
maquiagem, e roteiros cênicos em situações de 
dramatização de histórias conhecidas ou inventadas pelo 
grupo; 
Participação em jogos teatrais como sombras, 
pantomima, fantoches, bonecos e máscaras; 

Observação e contato com artistas e suas obras com 
ênfase na cultura nacional; 

 

 
 

 
Natureza e 
sociedade 

Reconhecimento e identificação dos diferentes grupos 
sociais (família, escola e outros); 
Reconhecimento das diferentes profissões existentes e 
sua importância para a sociedade; 

Desenvolvimento da compreensão da importância da 
conservação e do uso racional de objetos utilizados 
individual e coletivamente, como o manuseio correto de 
um livro, o bom uso dos brinquedos, o aproveitamento do 
espaço de uma folha de papel e etc; 

Observação, realização e registro de experimentos por 
meio de desenho; 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
Unidade Escolar Escola Classe 11 

Eixos Transversais Educação para a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade e Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Eixos Integradores Educar, cuidar, brincar e interagir 
 

                                            PROJETO DIVERSIFICANDO CULTURAS – MALA VIAJANTE 

Linguagens Objetivos de aprendizagens 
Atividades a serem desenvolvidas Estratégias de Avaliação 

para a aprendizagem 
Cronograma 
de trabalho 

Recursos 
Didáticos Permanentes Diversificadas 

 
 

Matemática 

Compreensão da função social do dinheiro, de forma 
lúdica, em situações de vivência de manipulação (dinheiro 
de brincadeiras) para a descoberta de que as cédulas e 
moedas têm valores e que são utilizadas na aquisição de 
produtos e serviços; 

 

Roda de 
conversas; 

 

Organização do 
espaço; 

 

Produção de 
desenhos livre 
ou direcionados; 

 
Levantamento 
de expectativas; 

 

Exploração de 
vídeos e 
histórias; 

 

Apresentações 
teatrais; 

 

Histórias 
sonorizadas; 

 

Registros 
fotográficos; 

 

Produção de 
textos coletivos; 

 

Entrevistas com 
familiares, 
professores e 
amigos; 

 

Montagem de 
murais; 

 

Utilização de 
espaços públicos 
e privados 
disponíveis 
(cinemas, 
museus, parques, 
teatros, 
monumentos 
históricos, entre 
outros); 

 

Observação de 
objetos e 
gravuras; 

 

Relato oral e escrito sobre 
as atividades 
desenvolvidas; 

 

Anual; 
 

Livros e 
revistas; 

 

Cd´s e Dvd´s; 
 

Papéis 
diversos; 

 

Giz de cera e 
hidrocores; 

 
Tinta guache 
e cola 
colorida; 

 

Fantoches; 

 

Fotografias; 
 

Recursos 
multimídias; 

 

Mapa Mundi; 
 

Globo 
terrestre; 

 Desenvolvimento da consciência das partes do corpo e 
da estatura; 

Acompanhamento do 
desenvolvimento integral 
da criança pelo professor, 
de forma individual e 
coletiva, semanalmente; 

 

 Reconhecimento  de 
diferentes fotografias; 

sua imagem no espelho e em 

Conhecimento e reconhecimento de sua história de vida, 
individual e coletiva, por meio da construção de álbuns de 
fotografias, linhas do tempo,árvore genealógica e etc; 

 Reconhecimento de sua sexualidade, percebendo que 
existem diferenças físicas e comportamentais entre as 
pessoas; 

  

 
 

Cuidado 
consigo e 
com o outro 

Construção de uma imagem corporal e pessoal por meio 
das interações com adultos, crianças, natureza e cultura e 
para sua valorização; 

  

Conhecimento das diversas manifestações culturais, do 
seu grupo de origem e de outros grupos, demonstrando 
atitudes de interesse, de respeito e de participação, 
valorizando a diversidade; 

 Conhecimento, utilização e questionamento de regras de 
convívio social; 

  

 Reconhecimento de si como membro de diversos grupos 
sociais; 

  

 Reconhecimento de diversos grupos sociais (famílias, 
escola, outros); 

  

Identificação como membro de diferentes grupos sociais e 
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 distinção de seu papel dentro de cada um destes;      

 Identificação, nomeação e distinção dos membros de sua 
família; 

Produção de 
colagens; 

Argila, carvão; 

 Vivência de atitudes de colaboração, solidariedade e 
respeito, identificando aos poucos diferenças em seu 
grupo, por meio da participação em situações cotidianas; 

 

Canto de 
músicas; 

Jogos 
pedagógicos; 

 Respeito à diversidade e desenvolvimento de atitudes de 
ajuda e colaboração; 

 

Confecção de 
objetos típicos de 
diversas culturas; 

 

Identificação de atitudes que caracterizam e preservam a 
amizade entre as pessoas; 

 Desenvolvimento do sentimento de justiça e ações de 
cuidado consigo e com os outros; 

  

 Valorização das suas características físicas e étinico- 
raciais, bem como a dos outros, respeitando-as; 

  

 Percepção de que as pessoas diferem uma das outras 
pelas características físicas, culturais e religiosas, a fim 
de conscientizar-se sobre o respeito ao ser humano; 

  

 Conhecimento, valorização e respeito às histórias e 
culturas africanas e afro-brasileiras, dos povos indígenas, 
culturas asiáticas, européias e americanas; 

  

 Conhecimento, valorização e respeito às histórias e 
culturas d diferentes raças / etnias a fim de incentivar a 
igualdade e combater a discriminação; 

  

Cuidado 
consigo e 
com o outro 

Convivência e respeito à diversidade, falando das 
diferenças sem receio ou preconceito religioso, étnico- 
racial, de gênero, de sexualidade, de classe social e etc; 

  

Desenvolvimento  de  atitudes  que  demonstrem  valores 
antirracistas, antissexistas, anti-homofóbica e antibullying; 

 Cultivo do respeito às crenças das famílias e respeito ao 
desejo em não participar de determinados rituais, 
alertando para a dimensão do direito de acesso à cultura; 

  

 Respeito às diferenças culturais e religiosas, buscando 
eliminar o preconceito; 

  

 Participação em festejos e datas comemorativas, numa 
perspectiva   cultural e   suprarreligiosa, cultivando e 
fortalecendo os valores como solidariedade, respeito, 
partilha e etc; 

  

 Exploração em diversas situações didáticas da riqueza de 
sabores,   sons,   ritmos,   hábitos,   histórias   e   etc  das 
comunidades  brasileiras  incluindo  as  de  zona   urbana, 
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Cuidado 
consigo e 
com o outro 

rural, dos povos indígenas e etc;      

Interação com as crianças que possuem algum tipo de 
deficiência ou transtorno, estabelecendo relações de 
aprendizagem mútua, respeito e igualdade social; 

Percepção de diferentes tipos de linguagem percebendo- 
os como formas de comunicação social; 

Reconhecimento das diferentes profissões existentes e 
sua importância para a sociedade; 

 

 

 
Oral e 
escrita 

Utilização de diferentes linguagens para comunicar-se e 
expressar-se: sorriso, choro, beijo, balanço de cabeça 
positiva ou negativamente e etc; 
Elaboração de perguntas e respostas a questionamentos; 

Escrita do próprio nome e reconhecimento da sua 
importância percebendo a sua utilidade como elemento 
de identificação pessoal; 

Registro de forma paulatina, do alfabeto, principalmente 
quando associado ao nome familiar; 

Percepção de que diferentes materiais riscantes (giz de 
cera, tinta guache, cola colorida, carvão) podem ser 
utilizados para expressão de sentimentos, idéias, 
elementos culturais (processo do grafismo); 

 
 

 

 

 

 
Corporal 

Participação, reconhecimento e valorização das diversas 
manifestações culturais, como brincadeiras de roda, 
jogos, danças, festejos e canções tradicionais (pipa, 
cantiga de roda, pega-pega, cobra cega, corda, pião, 
ciranda, esconde-esconde, elástico, bambolê etc) e 
demais manifestações que digam respeito às tradições 
culturais de sua comunidade e de outras; 

Vivência de brincadeiras da cultura infantil, de acordo 
com as regras estabelecidas (brincar de esconder o rosto 
com as mãos, jogar repetidamente o objeto para que seja 
buscado e etc); 
Participação de danças folclóricas, quadrilhas, 
brincadeiras de roda, brinquedos cantados e etc; 

Participação em atividades de faz de conta de modo que 
a crianças vivencie diferentes papéis sociais; 

 
 

Artística 

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; 
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Artística 

Exploração e reconhecimento de cores – claro/escuro, 
cor/objetos, cor/natureza, artistas/cores; 

     

Identificação e reconhecimento das diversas culturas afro- 
brasileiras, indígenas, como costumes, música e etc para 
a construção do eu, do outro, e da arte brasileira; 

Inserção em espaços culturais diversos, seja por meio de 
visitação ou apresentação na própria instituição, bem 
como desenvolvimento do interesse por manter o 
patrimônio cultural, reconhecendo a importância de su 
papel para a cultura; 
Expressão vocal e corporal livre ou direcionada, de 
maneira lúdica individual e coletivamente; 

Exploração da expressividade (triste, alegre, bravo) de 
bonecos e de máscara; 

Exploração e vivência corporal por meio de vários tipos 
de sons musicais de diversos estilos e culturas; 

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; 

 
 

 

 

 

 
Natureza e 
sociedade 

Conhecimento, reconhecimento e valorização da história 
das formas de expressão e do patrimônio cultural local e 
de outros grupos sociais; 

Reconhecimento e valorização da história, das formas de 
expressão e do patrimônio cultural de outros grupos 
sociais; 

Participação na celebração de datas comemorativas, 
desde que associadas a história a as tradições, e 
discutidos os motivos pelos quais são comemoradas; 

Participação em atividades que envolvam histórias, 
brincadeiras, jogos e canções que digam respeito ás 
tradições culturais de sua comunidade e de outros 
grupos; 
Identificação de elementos do passado no presente da 
vida cotidiana (língua, expressões, costumes, artefatos); 

Reconhecimento e identificação dos diferentes grupos 
sociais, família, escola e outros; 

Reconhecimento e identificação de si mesma como 
membro de diferentes grupos sociais (família, igreja, 
escola, outros); 
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Natureza e 
sociedade 

Compreensão dos diferentes papéis sociais existentes em 
seus grupos de convívio e em outros; 

     

Vivência de atitudes de colaboração, solidariedade e 
respeito, identificando aos poucos semelhanças, 
diferenças e diversidade em seus grupos; 

Reconhecimento das diferentes profissões existentes e 
sua importância para a sociedade; 

Identificação da evolução dos meios de transporte; 

Distinção dos diferentes tipos de moradia desde os 
tempos das cavernas até os atuais, relacionando-os aos 
materiais de que são construídas, bem como os aspectos 
simbólicos, econômicos e culturais das construções; 

Reconhecimento da importância de moradia para todo o 
cidadão, nomeação das dependências da casa 
convencionais ou não e sua utilidade; 

Reconhecimento e respeito às diferentes configurações 
familiares; 

Reconhecimento de ações para uma boa convivência 
escolar e social; 

Conhecimento a cerca do trabalho no campo valorizando 
o seu papel social; 

Exploração e manipulação de mapas e globos; 

Reconhecimento das próprias características físicas 
identificando as semelhanças e diferenças entre si e 
outras pessoas e assumindo uma atitude de valorização 
da diversidade; 

Diferenciação dos espaços sociais públicos e privados 
conforme suas características e utilidades; 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
Unidade Escolar Escola Classe 11 

Eixos Transversais Educação para a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade e Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Eixos Integradores Educar, cuidar, brincar e interagir 
 

                                                                                PROJETO PÁTRIA AMADA 
 

Linguagens 
 

Objetivos de aprendizagens 
Atividades a serem desenvolvidas Estratégias de 

Avaliação para a 
aprendizagem 

Cronograma 
de trabalho 

Recursos 
didáticos Permanentes Diversificadas 

 Reflexão sobre o que é certo e errado, respeitando a 
opinião individual e coletiva, compreendendo as regras e 
combinados; 

 

Roda de 
conversas; 

 

Organização do 
espaço; 

 

Produção de 
desenhos livre 
ou direcionados; 

 

Levantamento 
de expectativas; 

 
Exploração de 
vídeos e 
histórias; 

 

Canto do Hino 
Nacional na 
presença da 
bandeira 
semanalmente; 

 

Hasteamento e 
arreamento da 
bandeira 
nacional durante 
a semana da 
pátria; 

 

Registros 
fotográficos; 

 

Produção de textos 
coletivos; 

 

Entrevistas com 
familiares, 
professores e 
amigos; 

 

Montagem de 
murais; 

 

Utilização de 
espaços públicos e 
privados 
disponíveis 
(cinemas, museus, 
parques, teatros, 
monumentos 
históricos, entre 
outros); 

 

Observação de 
objetos e gravuras; 

 

Produção de 
colagens; 

 

Relato oral e escrito sobre 
as atividades 
desenvolvidas; 

 

Anual; 
 

Livros e 
revistas; 

 

Cd´s e Dvd´s; 
 

Papéis 
diversos; 

 

Giz de cera e 
hidrocores; 

 

Tinta guache 
e cola 
colorida; 

 

Fantoches; 

Fotografias; 

Recursos 
multimídias; 

 

Bandeira 
Nacional; 

 

Fotografias e 
gravuras; 

Conhecimento, utilização e questionamento de regras de 
convívio social; 

 

 
Cuidado 

consigo e 
com o outro 

Identificação e respeito das características próprias e das 
pessoas com as quais convive; 

Acompanhamento do 
desenvolvimento integral 
da criança pelo professor, 
de forma individual e 
coletiva, semanalmente; 

 

Ampliação das relações 
autoconceito positivo; 

sociais desenvolvendo o 

Adaptação e evolução positiva frente à situações 
adversas ou mudanças, desenvolvendo o senso de 
resiliência (saber perder, ganhar, reconsiderar seu ponto 
de vista); 

 Participação nas celebrações das datas comemorativas 
em função das tradições culturais da comunidade e dos 
significados dessas datas na infância; 

  

 Identificação de atitudes que caracterizam e preservam a 
amizade entre as pessoas; 

  

Oral e 
escrita 

Produção de textos escritos paulatinamente;   

Representação gráfica (desenhos ou escrita) de histórias 
ouvidas; 

 Desenvolvimento do equilíbrio ao andar e ao ficar parado;   

 

Corporal 
Realização de passeio a pé na própria instituição e/ou 
nas proximidades seguidas de conversas sobre tudo o 
que foi observado e todas as ações e reações do corpo 
durante o trajeto; 

  

 

Artística 
Escuta atenta de diversos sons, fontes sonoras e gêneros 
musicais (musica folclórica erudita, popular e popular de 
massa); 

  

Conhecimento e valorização de produções culturais do 
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 passado e do presente;  

Desfile em volta 
da escola em 
homenagem a 
independência; 

 

Reconhecimento 
dos símbolos 
nacionais e da 
história da cidade; 

   

 

Natureza e 
sociedade 

Compreensão dos diferentes papéis sociais existentes em 
seus grupos de convívio e em outros; 

Reconhecimento de ações para uma boa convivência 
escolar e social; 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
Unidade Escolar Escola Classe 11 

Eixos Transversais Educação para a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade e Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Eixos Integradores Educar, cuidar, brincar e interagir 
 

PROJETO MÃOS QUE CRIAM 

Linguagens Objetivos de aprendizagens 
Atividades a serem desenvolvidas Estratégias de Avaliação 

para a aprendizagem 
Cronograma 
de trabalho 

Recursos 
didáticos Permanentes Diversificadas 

 Desenvolvimento de noções de operações matemáticas 
em situações concretas; 

 

Roda de 
conversas; 

 

Organização do 
espaço; 

 

Produção de 
desenhos livre 
ou direcionados; 

 

Levantamento 
de expectativas; 

 

Exploração de 
vídeos e 
histórias; 

 

Circuitos de 
jogos; 

 

Atividades 
semanais no 
pátio; 

 

Registros 
fotográficos; 

 

Produção de 
textos coletivos; 

 

Montagem de 
murais; 

 

Observação de 
objetos e 
gravuras; 

 

Produção de 
colagens; 

 
Canto de 
músicas; 

 

Jogos diversos: 
cabo de guerra, 
batata quente, 
ciranda, boliche, 
basquete, futebol, 
dança das 
cadeiras, entre 
muitos outros; 

 

Participação de 
estagiários de 

 

Relato oral sobre as 
atividades desenvolvidas; 

 

Acompanhamento do 
desenvolvimento integral 
da criança pelo professor, 
de forma individual e 
coletiva, semanalmente; 

 

FADA – Ficha de Avaliação 
e Desenvolvimento do 
Aluno; 

 
Anual; 

 

Livros e 
revistas; 

 

Cd´s e Dvd´s; 
 

Papéis 
diversos; 

 

Giz de cera e 
hidrocores; 

 

Tinta guache 
e cola 
colorida; 

 

Fantoches; 
 

Pneu, caixas 
de papelão, 
copos 
plásticos, 
bastões de 
madeira, 
bolas de 
meia, sacos 
de estopa 
tampinhas de 
garrafa, 
pedaços de 
espuma; 

 Realização e compreensão de agrupamentos, tendo 
como critério a quantidade, priorizando algumas relações 
como um, nenhum, muito, pouco, tem mais, tem menos, 
tem a mesma quantidade e etc; 

 

 Comparação de quantidade utilizando recursos pessoais 
como desenho e correspondência um a um; 

 

 

 

 

Matemática 

Desenvolvimento das noções matemáticas de altura 
(alto/baixo), largura (largo/fino), comprimento 
(comprido/curto), tamanho (grande/pequeno), peso 
(pesado/leve), volume (cheio/vazio)m, distância 
(longe/perto), temperatura (quente/frio), tempo 
(rápido/devagar), de maneira lúdica; 

 

 Comparação de coleções de objetos, identificando 
relações de igualdade ou desigualdade (mais que, menos 
que, maior que, menor que, igual); 

 

 Utilização de instrumentos de medidas não convencionais 
(palmos palitos, cordas, folhas de papel, entre outros); 

 

 Realização de estimativas de medições: comprimento, 
volume e capacidade; 

 

 Medição e comparação de diferentes objetos, espaços e 
pessoas, oralmente ou com uso de metro; 

 

 Realização de experimentos de conservação de 
quantidade como massinha, água e etc; 

 

 Representação espacial (posição de pessoas e objetos: 
dentro/fora, em cima/ em baixo, esquerdo/direito, frente/a 
trás/ao lado); 

 

 Desenvolvimento da consciência das partes do corpo e 
da estatura; 

 

Orientação espacial em relação a objetos e pessoas; 
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Matemática 

Exploração de relações de medida, direção e posição no 
espaço; 

 Educação Física 
da UnB em 
atividades no 
pátio; 

   

Cordas, 
arcos, 
bastões, 
cones e 
bolas; 

 

Isopor, 
balões, sacos; 

 

Boliche e 
tabela de 
basquete; 

 

Túnel, toca; 
 

Kit de 
atividade 
corporal e 
movimentação 
ativa; 

 
Bola e rolo de 
Bobath; 

 

Bandinha; 
 

Kit de 
esquema 
corporal; 

 

Cubos de 
atividades; 

 

Espaldar; 

Exploração do espaço através de experiências de 
deslocamentos de si e dos objetos; 

Identificação   e   reprodução   gradativa   de trajetos  com 
dados predeterminados, por meio de brincadeiras e jogos; 

Reconhecimento e organização de objetos por critérios de 
semelhanças e diferenças, agrupando-os numa categoria 
(desenvolvimento do pensamento classificatório); 

Seriação de três ou mais objetos, posicionando-os do 
menos para o maior do mais alto para o mais baixo, do 
mais largo para o menos largo ou vice e versa; 

Identificação e manipulação das formas geométricas no 
cotidiano, por meio de observação de manipulação e 
observação de objetos, elementos da natureza, entre 
outros; 

 

 
Cuidado 

consigo e 
com o outro 

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 outros); 

Experimentação de movimentos corporais, distinguindo 
seu próprio corpo do mundo e dos objetos e 
estabelecendo a imagem do seu corpo; 

 
 

 

 
 

Oral e 
escrita 

Percepção das imagens e gestos representando idéias a 
fim de relacioná-los a sua vivência; 

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; 

Desenvolvimento da capacidade de lembrar e executar 
ações em passos seqüenciais, seguindo instruções 
verbais; 

Experimentação de diferentes posições espaciais e 
corporais (sentado, em pé, deitado de bruços, entre 
outros para desenhar); 

Escrita do nome 
recursos visuais; 

de alguns colegas com apoio de 

Aquisição  de  maior  controle  da  expressão   gráfica  por 
meio da escrita espontânea, visando ao  desenvolvimento 
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Oral e 
escrita 

de movimentos manuais, na perspectiva do aprendizado 
futuro das habilidades de escrita; 

     

Acesso e contato com letras de diferentes cores e 
texturas, tamanhos e formatos; 

Acesso a diversos jogos que relacionam a fala com a 
escrita por meio do brincar; 

Acesso a diversos jogos que relacionam a fala com a 
escrita por meio da dança, do teatro, da música, da 
matemática; 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Corporal 

Expressividade conquista da posição de pé, percebendo 
o movimento dos pés para andar; 

Vivência de brincadeiras da cultura infantil, de acordo 
com as regras estabelecidas (brincar de esconder o rosto 
com as mãos, jogar repetidamente o objeto para que seja 
buscado e etc); 

Reconhecimento progressivo do próprio corpo em 
brincadeiras, no uso de espelho e na interação com os 
outros; 

Identificação das diversas expressões corporais 
possibilitando a familiarização com a imagem do seu 
próprio corpo; 

Conhecimento das partes do corpo de modo a adquirir 
consciência de suas potencialidades (força, velocidade, 
resistência, agilidade, equilíbrio e flexibilidade); 

Valorização 
colegas; 

de suas conquistas corporais e a dos 

Interação com outras crianças por meio do movimento; 

Atuação individual e coletiva em brincadeiras livres e 
dirigidas; jogos verbais, danças, ginásticas, jogos e etc; 

Valorização e ampliação do movimento pela utilização de 
diferentes modalidades de dança; 

Expressão de sensações e ritmos por meio do movimento 
corporal associado a diferentes sons; 

Vivência de atividades que envolvam sensações táteis e 
percepção das partes de seu corpo; 

Percepção de seus limites e potencialidades corporais; 

Movimentação dos músculos da face por meio de 
brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer caretas diversas, 
assoprar apitos, línguas de sogra, penas,  chama de vela, 
balão de ar, mastigação, imitar  os sons produzidos pelos 
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Corporal 

bichos, fazer bolhas de sabão, jogar beijos e etc);      

Investigação de objetos com uma ou ambas as mão 
identificando suas qualidades e diferenças entre eles por 
seu aspecto físico; 

Manuseio de materiais diversificados para brincadeiras 
(brinquedos industrializados, convencionais e artesanais), 
materiais não estruturados (papelão, tecidos, pneus e 
outros materiais reaproveitáveis), fantasias e adereços; 

Participação em brincadeiras por meio da ação corporal, 
em que se utilizem os conceitos de antes, depois, curto, 
longo, cedo, tarde, lento, rápido, forte e fraco; 

Percepção de sua dominância lateral em ações habituais 
e brincadeiras; 

Reelaboração das brincadeiras e jogos, incluindo a 
criação de outros gestos e regras, em substituição e 
acréscimos aos tradicionais; 

Percepção da importância e da diferença do ritmo 
respiratório e dos batimentos cardíacos durante as 
atividades ativas e tranqüilas visando ao desempenho 
eficaz nas ações e tendo como base os sinais do corpo; 

Movimentação por meio de engatinhar em diferentes 
espaços, passando sobre obstáculos, por baixo de mesas 
e cadeiras, sobre caminhos marcados no chão; 

Desenvolvimento do equilíbrio ao andar e ao ficar parado; 

Realização de atividades de locomoção: arrastar e rolar; 

Participação de circuitos que envolvam habilidades de 
locomoção; 

Participação de atividades de relaxamento; 

Desenvolvimento da coordenação motora global por meio 
de jogos, danças, ginásticas (atividades exploratórias de 
espaços estruturados com diferentes implementos – 
cordas, arcos, bastões, cones, brinquedos, etc) e 
brincadeiras; 

Manipulação em suas brincadeiras de objetos de 
diferentes tamanhos, formas, texturas e peso (exemplo: 
pneu, caixas de papelão, copos plásticos, bastões de 
madeira, bolas de meia, sacos de estopa tampinhas de 
garrafa, pedaços de espuma, entre outros); 
Utilização de diferentes estratégias motoras para  separar 
objetos  altos  de  baixos,  curtos  de  comprido,  finos  de 
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Corporal 

grossos, largos de estreitos, cheios de vazios;      

Manipulação de materiais diversificados e de variados 
tamanhos para desenvolver a coordenação motora fina 
que envolva ações de alinhavar, traçar, contornar, rasgar, 
dobrar e amassar vários tipos de papéis, empilhar, 
encaixar, rosquear, montar quebra-cabeças, manipular 
grãos, entre outros; 
Desenvolvimento das habilidades de manipulação 
(segurar, lançar, prender, rebater, chutar, puxar, 
arremessar, quicar, receber bater e rebater, entre outros) 
por meio de brincadeiras, jogos, ginástica e dança; 

Participação em brincadeiras jogos e ginásticas para que 
o equilíbrio corporal seja desenvolvido (andar em linha 
reta, sobre uma corda estendida no chão da sala, andar 
sobre o meio fio, rolar e etc); 

Desenvolvimento do equilíbrio ao correr e saltar; 

Realização de atividades de locomoção: andar, correr, 
saltar, e etc; 

 
 

 

 

 
Artística 

Participação em atividades com músicas usadas como 
fundo para a formação do repertório de memória e 
estimulação ao trabalho corporal livre; 

Criação de letras musicais, expressando-as por meio de 
movimentos corporais; 

Experiência com forma/tamanho – objetos, pessoas, 
materiais; 

Exploração e reconhecimento do ponto e linha: fina, 
grossa, forte, fraca, reta, curva, curta, longa; 

Exploração e reconhecimento de volume – estruturação 
das formas do espaço: altura, largura, estruturas ocas, 
vazadas, compactas, transparentes, leves, pesadas entre 
outras; 

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 grupo; 

Observação e análise das características corporais e 
individuais: a forma, o volume e o peso; 
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Natureza e 
sociedade 

Identificação de sinais de trânsito, bem como os cuidados 
com estes e com o trânsito; 

     

Observação das modificações, ocorridas nos objetos, de 
acordo com a época de sua criação e avanços 
tecnológicos a exemplo da comparação entre brinquedos 
antigos e atuais, computador e máquina de escrever e 
etc; 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
Unidade Escolar Escola Classe 11 

Eixos Transversais Educação para a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade e Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Eixos Integradores Educar, cuidar, brincar e interagir 
 

PROJETO O QUINTAL DA NOSSA ESCOLA 

Linguagens Objetivos de aprendizagens 
Atividades a serem desenvolvidas Estratégias de Avaliação 

para a aprendizagem 
Cronograma 
de trabalho 

Recursos 
didáticos Permanentes Diversificadas 

 
Matemática 

Percepção, identificação e nomeação das cores nos 
ambientes, na natureza, entre outros; 

 

Roda de 
conversas; 

 

Organização do 
espaço; 

 

Produção de 
desenhos livres 
ou direcionados; 

 

Levantamento 
de expectativas; 

 

Exploração de 
vídeos e 
histórias; 

 

Passeio ao 
zoológico; 

 

Presença do 
Programa “ZOO 
vem a escola”, 
com 
apresentação 
teatral e 
exposição de 
animais 
taxidermizados; 

 

Registros 
fotográficos; 

 

Produção de 
textos coletivos; 

 

Pesquisa e 
entrevistas com 
familiares, 
professores e 
amigos; 

 

Montagem de 
murais; 

 
Observação de 
objetos e 
gravuras; 

 

Produção de 
colagens; 

 

Canto de 
músicas; 

 

Coleta seletiva do 
lixo; 

 

Relato oral e escrito sobre 
as atividades 
desenvolvidas; 

 

Acompanhamento do 
desenvolvimento integral 
da criança pelo professor, 
de forma individual e 
coletiva, semanalmente; 

 

Anual; 
 

Livros e 
revistas; 

 

Cd´s e Dvd´s; 
 

Papéis 
diversos; 

 

Giz de cera e 
hidrocores; 

 

Tinta guache 
e cola 
colorida; 

 

Fantoches; 
 
Fotografias e 
gravuras; 

 

Recursos 
multimídias; 

 

Lixeiras de 
coleta 
seletiva; 

 

Jogos 
pedagógicos; 

Relação entre a cor dos objetos e materiais e as cores 
presentes na natureza; 

 

 
Cuidado 

consigo e 
com o outro 

Valorização da limpeza pessoal e ambiental; 

Identificação dos órgãos dos sentidos e conhecer suas 
funções explorando o espaço, os objetos, as texturas, os 
sabores, os cheiros para reconhecer o mundo a sua volta 
e imprimir nele suas marcas; 

Realização de pequenas tarefas do cotidiano que 
envolvam ações de cooperação, solidariedade e ajuda na 
relação com os outros e com a natureza; 

 Relato de experiências vividas;   

 
 

Oral e 
escrita 

Expressão de idéias e sentimentos por meio do desenho, 
comunicando experiências e registrando lugares, pessoas 
e objetos; 

  

Percepção da leitura como uma prática para mudança de 
ação (placas, avisos, instruções, cartazes de rua, etc); 

 Representação gráfica (desenho ou escrita) de histórias 
ouvidas; 

  

Corporal Confecção de brinquedos com materiais alternativos;   

 Identificação e exploração das cores – pigmentos naturais 
de produtos como açafrão, urucum, café, beterraba, entre 
outros; 

  

Artística Exploração e reconhecimentos de texturas – relação das 
texturas / objetos / materiais (árvore, madeira, folhas, 
rochas, massa corrida, gesso, rolo de pintura, pincéis e 
espátulas, etc); 

  

 

Artística 

Exploração e reconhecimento de diversos materiais, 
texturas, espessuras e suportes (giz de cera, tinta, areia, 
água, argila, carvão, etc) 
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Natureza e 
sociedade 

Conhecimento de ações relacionadas ao consumo 
sustentável (economia de matéria-prima, água e energia 
e atitudes como reduzir, reciclar e reutilizar); 

     

Argila, carvão, 
troncos, areia, 
folhas de 
plantas, lixas, 
gesso, 
rochas, 
esponja; 

Identificação dos componentes que formam determinadas 
paisagens no meio ambiente (rio, vegetações, 
construções, campos, mar, montanhas, seres vivos, entre 
outros); 
Identificação, nomeação, localização e exploração dos 
espaços da escola; 

Valorização de atitudes para a manutenção dos espaços 
públicos, privados, coletivos e do meio ambiente; 

Diferenciação dos espaços sociais públicos e privados, 
conforme suas características e utilidades; 

Identificação e distinção das realidades geográficas, 
urbanas e rurais; 

Conhecimento e valorização das diversas paisagens; 

Distinção entre paisagens naturais e modificadas (pela 
ação humana ou pela ação da natureza); 

Observação da relação de causa e efeito na exploração 
das propriedades dos objetos (som, odor, mudanças de 
forma ou tamanho, consistência, temperatura, luzes, entre 
outros); 

Levantamento de hipóteses a respeito dos processos de 
transformação da natureza com discussões simples que 
envolvam mito e ciência, nas explicações desses 
fenômenos; 

Ampliação do conhecimento do mundo que a cerca, por 
meio da observação, exploração e interação com objetos, 
materiais, pares etários e adultos; 

Participação em diferentes atividades que envolvam a 
observação e a pesquisa sobre a ação da luz, do calor, 
do som, da força e do movimento, a exemplo da 
iluminação adequada de um ambiente de estudos, do 
cozimento dos alimentos, do volume d TV e dos 
aparelhos usados com fones de ouvido e da relação entre 
um empurrão e o ganho de velocidade de um carrinho; 

Identificação da ocorrência de relações químicas em 
experiências corriqueiras (uso do fermento químico em 
receitas, ação dos produtos de limpeza e etc); 
Observação e participação em ações que envolvam 
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Natureza e 
sociedade 

separação de materiais recicláveis;      

Participação em experimentos, observações, pesquisas e 
outros procedimentos científicos para a ampliação dos 
conhecimentos e do vocabulário; 

Percepção das relações de independência entre os seres 
vivos e de dependência destes com os componentes 
naturais, a fim de compreender o funcionamento do meio 
ambiente e sua participação integrante na vida em 
sociedade; 

Observação dos elementos da natureza tais como água, 
luz, solo, ar, etc, identificando-os, nomeando-os e 
relacionando-os aos seres vivos; 

Compreensão das necessidades vitais dos seres vivos, 
discutindo a importância da preservação de seu habitat 
natural para a satisfação de tais necessidades; 

Compreensão de que cada ser ocupa seu espaço e tem 
um papel a desempenhar no ecossistema; 

Identificação dos seres vivos a partir da observação de 
semelhanças e diferenças de suas características, tais 
como aspecto físico, tipo de alimentação, habitat, modos 
de locomoção e sua relação com o ambiente e outros 
seres vivos; 
Conhecimento elementar dos ciclos de vida das plantas, 
dos animais e dos seres humanos; 

Identificação de alguns animais ameaçados de extinção, 
de forma a se posicionar sobre a caça e a criação em 
cativeiro; 

Conhecimento e valorização sobre os cuidados básicos 
com os animais (higienização, vacinação, oferta d 
alimentação, água, carinho e etc) e com plantas (cultivo 
de hortas jardins e etc); 

Desenvolvimento de práticas de plantio em horta ou 
similares visando ao incentivo da preservação ambiental 
e acompanhamento do processo de crescimento das 
plantas; 

Desenvolvimento da consciência sustentável a partir de 
ações como reciclar, reutilizar, reduzir, estimulando 
práticas de cuidado com o meio ambiente; 

Sensibilização,   divulgação   e   construção   da   idéia de 
preservação ambiental, com  participação em  campanhas 
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Natureza e 
sociedade 

e mobilizações em prol da natureza;      

Identificação e reconhecimento das partes das plantas, 
como raiz, caule, folha, flor, fruto e semente bem como o 
conhecimento elementar da função de cada uma delas; 

Conscientização da ação humana na degradação e 
preservação do meio ambiente; 

Identificação dos fenômenos da natureza (chuva, raio, 
relâmpago, vento e etc) e sua influência nas ações 
humanas (construção de abrigo para proteção da chuva, 
construção de pára-raios, boca de lobo, e etc); 

Identificação da relação entre os fenômenos da natureza 
em diferentes regiões (relevo, águas, clima, entre outros) 
com as formas de vida dos grupos sociais que ali vivem 
(alimentação, trabalho, vestuário, lazer, etc); 

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); 

Identificação de alguns elementos poluidores do meio 
ambiente (esgoto, agrotóxicos e etc); 

Exploração por meio dos sentidos das características dos 
elementos naturais, dos materiais e do ambiente, tais 
como quente, frio, liso, áspero, grosso, fino, azedo, 
salgado, sons agudos, graves, fortes e fracos (volume), 
odores, entre outros; 

Diferenciação temporal e climática por meio de atividades 
lúdicas; 

Observação dos efeitos causados na paisagem (erosão, 
odores, arco-íris, barro, situação das ruas, plantas, 
árvores e casas) quando ocorrem os fenômenos naturais 
para que reflitam sobre sua interferência na vida humana 
e suas conseqüências; 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
Unidade Escolar Escola Classe 11 

Eixos Transversais Educação para a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade e Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Eixos Integradores Educar, cuidar, brincar e interagir 
 

PROJETO CAIXA MUSICAL 

Linguagens Objetivos de aprendizagens 
Atividades a serem desenvolvidas Estratégias de Avaliação 

para a aprendizagem 
Cronograma 
de trabalho 

Recursos 
didáticos Permanentes Diversificadas 

 

Cuidado 
consigo e 
com o outro 

Utilização de diferentes linguagens no faz de conta, de 
modo a enriquecer sua identidade; 

 

Roda de 
conversas; 

 

Organização do 
espaço; 

 

Produção de 
desenhos livres 
ou direcionados; 

 

Levantamento 
de expectativas; 

 

Exploração de 
vídeos e 
histórias; 

 

Aula ministrada 
pela professora 
Mara 1 vez por 
semana, 
durante 40 
minutos; 

 

Registros 
fotográficos; 

 

Produção de 
textos coletivos; 

 

Montagem de 
murais; 

 

Observação de 
objetos e 
gravuras; 

 

Produção de 
colagens; 

 
Canto de 
músicas; 

 

Manipulação de 
instrumentos 
musicais; 

 

Confecção de 
instrumentos com 
sucata; 

 

Relato oral e escrito sobre 
as atividades 
desenvolvidas; 

 

Anual; 
 

Livros e 
revistas; 

 

Cd´s e Dvd´s; 
 

Papéis 
diversos; 

 

Giz de cera e 
hidrocores; 

 

Tinta guache 
e cola 
colorida; 

 

Fantoches; 
 

Fotografias; 
 

Recursos 
multimídias; 

 

Instrumentos 
musicais 
diversos; 

 

Materiais de 
sucata; 

Percepção do próprio corpo e de como ele se movimenta 
e se expressa; 

 Expressão de suas necessidades, desejos e sentimentos;  

Acompanhamento do 
desenvolvimento integral 
da criança pelo professor, 
de forma individual e 
coletiva, semanalmente; 

 

 

 
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; 

Imitação de sons e palavras ouvidas; 

 Identificação gradativa de sons semelhantes e diferentes 
em atividades que envolvam rimas e aliterações; 

  

 Expressão de sensações e ritmos por meio do movimento 
corporal associado a diferentes sons; 

  

Corporal 
Expressão e ampliação do movimento pela utilização de 
diferentes modalidades de dança; 

  

 Desenvolvimento da coordenação motora global por meio 
de jogos, danças, ginásticas e brincadeiras; 

  

 Escuta atenta de diversos sons, fontes sonoras e gêneros 
musicais (música folclórica, erudita, popular de massa); 

  

 Percepção de sons e ruídos: descobertas e relação a 
suas fontes sonoras; 

  

 Expressão livre e direcionada através do canto;   

 

Artística 
Participação em atividades com músicas usadas como 
função para a formação do repertório de memórias e 
estimulação do 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; 
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Artística 

Enriquecimento cultural pelo acesso aos mais variados 
instrumentos, gravações e 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; 

Identificação dos elementos do som (altura – sons graves, 
médios e agudos; intensidades – sons fortes e fracos; 
duração – sons curtos e longos; entre outros); 

Exploração de ritmos (estruturas rítmicas relacionadas 
aos gêneros musicais, pulsação e andamento – 
lento/rápido) por meio de jogos musicais corporais, 
brincadeiras cantadas e etc; 

Construção de instrumentos e objetos sonoros com 
materiais reaproveitáveis, de sucata e alternativos; 

Percepção e expressão de sensações, sentimentos e 
pensamentos por meio de improvisações composições e 
interpretações sonoras, musicais e histórias sonorizadas; 

Participação de jogos de improvisação, criação de 
histórias sonorizadas, elaboração de arranjos vocais e 
instrumentais, invenções musicais (vocais e 
instrumentais); 

Interpretação, improvisação e criação de canções 
individuais e coletivas; 

Exploração de instrumentos musicais, tais como: 
tambores, sinos, xilofones, teclados, coquinhos, 
triângulos, pauzinhos, guitarras, brinquedos e objetos que 
emitem sons variados; 

Criação de diferentes formas de representação para 
expressar o eu, integrando o som, imagem, movimento e 
palavra; 

Criação de partitura alternativa com registro espontâneo 
dos sons, utilizando seu próprio código por meio de 
grafismo, pintura, colagem e etc; 

Criação de letras musicais expressando-as por meio de 
movimentos corporais; 

Observação e contato com artistas e suas obras, com 
ênfase da cultura nacional; 
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Artística 

Contato com repertório de grupos de cultura popular;      

Imitação de gestos sons e movimentos; 

Conhecimento gradativo dos elementos visuais e 
sonoras, da representação teatral: personagens, texto, 
caracterização, cenário e sonoplastia; 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
Unidade Escolar Escola Classe 11 

Eixos Transversais Educação para a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade e Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Eixos Integradores Educar, cuidar, brincar e interagir 
 

PROJETO CAIXA SURPRESA 

Linguagens Objetivos de aprendizagens 
Atividades a serem desenvolvidas Estratégias de Avaliação 

para a aprendizagem 
Cronograma 
de trabalho 

Recursos 
didáticos Permanentes Diversificadas 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Matemática 

Reconhecimento de números em vários portadores de 
textos diferenciando-os de outras marcas gráficas; 

 

Roda de 
conversas; 

 

Organização do 
espaço; 

 

Produção de 
desenhos livre 
ou direcionados; 

 

Levantamento 
de expectativas; 

 

Exploração de 
vídeos e 
histórias; 

 

Intervenções em 
sala de aula ou 
fora dela pela 
professora- 
orientadora do 
projeto, caso 
necessário; 

 

Reuniões de 
orientações e 
encaminhament 
os com as 
famílias, caso 

Registros 
fotográficos; 

 

Produção de 
textos coletivos; 

 

Montagem de 
murais; 

 

Observação de 
objetos e 
gravuras; 

 
Canto de 
músicas; 
Apresentações 
teatrais das 
histórias lidas; 

 

Uso de texturas 
para ilustração de 
histórias e 
atividades 
dirigidas; 

 

Leitura de 
impressos 
(poesias, 
parlendas, 
narrativas, entre 
outros); 
 

 

Relato oral e escrito sobre 
as atividades 
desenvolvidas; 

 

Acompanhamento do 
desenvolvimento integral 
da criança pelo professor, 
de forma individual e 
coletiva, semanalmente; 

 

Anual; 
 

Livros e 
revistas; 

 

Cd´s e Dvd´s; 
 

Papéis 
diversos; 

 

Giz de cera e 
hidrocores; 

 

Tinta guache 
e cola 
colorida; 

 

Fantoches; 
 

Fotografias; 
 

Recursos 
multimídias; 

 

Jogos; 

Realização de contagem oral em situações diversas; 

Desenvolvimento de noções simples de estimativa e de 
cálculos mentais elementares; 

Identificação de quantidades (oral e escrita numérica); 

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 e etc) por meio da utilização de 
calendários e relógios; 

Auxilio na coleta e organização de dados; 

Participação na construção de listas, tabelas e gráficos 
(pictóricos e corporais), com o registro do professor em 
variados suportes; 

Análise oral de listas, tabelas e gráficos (pictóricos e 
corporais), com registro do professor em variados 
suportes; 

Colocação de um elemento em uma série ordenada 
(primeiro segundo, terceiro...) 

 

 

 
 

 

Cuidado 
consigo e 
com o outro 

Conhecimento e identificação das diferentes partes do 
seu corpo e suas funções, executando ações simples 
relacionadas à saúde; 

Desenvolvimento de hábitos de higiene, percebendo 
como necessidade para o seu bem estar individual; 

Percepção da importância da higiene após atividades que 
envolvam tinta, areia, terra, entre outros, bom como antes 
e após as refeições, desenvolvendo atitudes de saúde e 
bem estar individual e coletivo; 

Estabelecimento do controle 
necessidades fisiológicas; 

progressivo de suas 
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Cuidado 
consigo e 
com o outro 

Valorização da limpeza pessoal e ambiental e, sobretudo, 
da aparência pessoal; 

necessário;     

Reconhecimento das mudanças ocorridas nas suas 
características desde o nascimento a fim de perceber as 
transformações; 

Expressão de suas necessidades, desejos e sentimentos; 

Realização de pequenas tarefas do cotidiano que 
envolvam ações de cooperação, solidariedade e ajuda na 
relação com os outros e com a natureza; 
Conservação de materiais de uso individual e coletivo; 

Vivência de rotinas: organização dos tempos, dos 
espaços, dos ambientes, dos materiais e referência dos 
adultos de modo a construir gradualmente sua 
independência e autonomia; 

Reconhecimento do ambiente escolar como um local 
afetivo e protetor que lhe transmite segurança e 
acolhimento; 

Reconhecimento da importância da troca e da partilha 
dos brinquedos e outros materiais disponibilizados no 
grupo; 

Participação de forma ativa da organização da sala e de 
outros ambientes após a realização das atividades; 

Identificação e esquiva de situações de risco nos 
diferentes espaços e ambientes que frequentam reagindo 
com atitudes de cuidados; 

Identificação de regras e limites relacionados aos 
procedimentos de prevenção de acidentes e 
autocuidados; 

Construção de vínculos positivos, vivenciando situações 
que envolvam afeto, atenção e limites, sentindo-se 
valorizado e interagindo com o grupo; 

Construção de novas relações e vínculos afetivos com 
colegas, educadores e demais profissionais, lidando 
gradativamente com o sentimento de afastamento 
temporário do contexto familiar; 

Compreensão de que as regras são passíveis de 
reformulação e discussão, entre os elementos do grupo; 

Construção gradativa de atitudes de manutenção, 
preservação e cuidados com seus pertences e os da 
escola; 
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Oral e 
escrita 

Identificação pela audição de vozes comuns a seu 
cotidiano, bem como o atendimento quando for chamado 
por seu nome; 

     

Transmissão de avisos, recados e outros procedimentos 
correlatos; 

Participação de conversa coletiva, apoiando-se não 
apenas na fala complementar do adulto, mas também em 
sua memória e em seus recursos expressivos; 

Reconhecimento 
colegas; 

do próprio nome e do nome dos 

Identificação e reconhecimento de rótulos e embalagens 
no cotidiano, a fim de perceber suas funções e 
diferenças; 

Reconhecimento, identificação e registros das letras que 
compõem o nome próprio em diferentes situações; 

 
 

Corporal 

Adequação de gestos, movimentos e ritmos corporais as 
suas necessidades, intenções e ambientes, 
desenvolvendo a independência; 

Exploração de diversas formas de comunicação (tônica, 
gestual e verbal); 

Artística 
Expressão do pensamento simbólico por meio dos 
discursos verbais e não verbais; 

 

 

Natureza e 
sociedade 

Conhecimento e exploração de objetos e materiais 
utilizados (em diferentes atividades) no dia-a-dia (uso de 
ferramentas, materiais de limpeza, etc); 

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; 



11. PLANO DE AÇÃO 

 
 

 
O Plano de Trabalho é essencial como ferramenta de gestão, possibilitando 

meios, materiais, oportunidades e condições para que a equipe, juntamente com  

a comunidade escolar possa desenvolver um trabalho com qualidade e eficiência. 

 
 

 Dimensões de Gestão 

 
 

 
 ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
  

 
A. Objetivos Prioritários 

 
1. Oferecer formação integral que favoreça a autonomia, por uma 

educação com qualidade, tendo em vista a transformação social com 

sustentabilidade; 

2. Despertar a formação de uma consciência ecológica, incentivando 

compreender as possibilidades e os limites de transformar os 

comportamentos individuais e sociais, no sentido de valorização da 

vida, das relações sociais e destas com a natureza; 

3.  Articular com a comunidade escolar de forma integrada os processos 

de decisão das ações relacionadas à garantia do direito à educação de 

qualidade. 

 

 
B. Metas Prioritárias 

 

 1. Oportunizar atividades criativas e projetos onde a criança tenha a 

capacidade de construir o seu conhecimento de maneira participativa e ativa; 

                Seguir parâmetros, currículo e programas estabelecidos para Educação 

Infantil; 

                Realizar levantamento das necessidades de bons livros e materiais 

pedagógicos, além de manter o acervo; 
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               Manter inter-relação com as crianças tornando-as cientes de que este 

vínculo representa, para elas, uma fonte contínua de afetividade; 

               Observar e praticar a escuta sensível das crianças para conhecer as 

necessidades, os anseios, carências e o foco de interesse de cada uma delas, para 

que recebam, individualmente, atenção, estímulo e apoio. 

 

2. Conscientizar a todos do ambiente escolar, quanto à necessidade do 

racionamento de todos os recursos naturais utilizados pela escola; 

 Realizar coleta seletiva e promover oficinas de reutilização de sucatas; 

 Utilizar a horta como recursos de interação da criança com a natureza; 

               Estimular atitudes baseadas na sustentabilidade nas atividades letivas 

diárias. 

 
 

 

3.  Estimular a participação da comunidade escolar na construção do 
Projeto Pedagógico da escola, bem como em sua aplicação e avaliação; 

             Manter comunicação entre a escola e a comunidade diariamente através 

da agenda, semanalmente pelos informativos e por bilhetes sempre que 

necessário; 

              Promover a avaliação semestral do trabalho pedagógico e administrativo; 

              Implementar o Conselho de Classe como prática de observação e reflexão 

para a prática pedagógica. 

              Incentivar a participação da comunidade escolar nas principais festas e 

eventos da escola; 

 Garantir o atendimento às famílias sempre que solicitado pelas mesmas. 

 
 
 

 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 
A. Objetivos Prioritários 

1. Possibilitar e incentivar a formação continuada dos profissionais em 

educação; 

2. Promover ações para a conservação do patrimônio escolar e fazer 

levantamento de materiais necessários ao funcionamento da escola; 

3. Praticar atos relativos ao desenvolvimento da documentação escolar; 
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4. Garantir o pleno funcionamento dos órgãos consultivos e deliberativos da 

instituição educacional. 

 

 Metas Prioritárias 

  1. Oportunizar condições de acesso dos profissionais de educação aos 

cursos, palestras, exposições, encontros e fóruns oferecidos pela SEEDF 

e de interesse da instituição; 

 Viabilizar momentos de estudo e reflexões no período de coordenação 

pedagógica semanalmente; 

 Promover encontros dos profissionais de educação para valorização dos 

mesmos. 

 
2. Estimular a parceria entre escola x comunidade em pequenos reparos; 

 Proporcionar um ambiente escolar limpo, seguro e agradável diariamente; 

 Realizar levantamento das necessidades para aquisição de materiais de 

consumo e permanente para o funcionamento das atividades escolares. 

 
 

 

3. 
 
 

3.1 Garantir o pleno funcionamento da secretaria escolar dentro de 

suas atribuições; 

 
 

4. 
 
 

 Organizar o processo eleitoral da APM e do Conselho Escolar, sob 

orientação da SEEDF e legislação vigente, garantindo o direito de 

participação da comunidade; 

 Reunir APM e Conselho Escolar sempre que necessário para consultas e 

deliberações diante de impasses existentes no âmbito escolar; 

 Garantir a execução das decisões tomadas pelos órgãos em questão. 
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 ASPECTOS FINANCEIROS 
 

A. Objetivos Prioritários 

1. Estimular a aquisição de recursos financeiros para a manutenção das 

atividades administrativas e pedagógicas; 

2. Garantir a adimplência da Associação de Pais e Mestres (APM) junto aos 

órgãos fiscais federais assim como com a Secretaria de Estado de 

Educação do DF. 

 

 
B. Metas Prioritárias 

 1.  

 Buscar parcerias com empresas públicas, privadas, ONG’s e outras 

instituições; 

 Estimular a contribuição mensal voluntária da APM e outras formas de 

contribuição pecuniária; 

 Utilizar os recursos financeiros disponíveis para compra de materiais ou 

pagamento de serviços que visem a manutenção da estrutura física e o 

suprimento de materiais pedagógicos e administrativos; 

 

2. 
 
 

 Manter atualizadas as prestações de contas dos recursos federais, do 

Distrito Federal e da APM; 

 Possibilitar o livre acesso aos balancetes mensais dos recursos da APM, 

seguindo o princípio da transparência; 

 Realizar as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais 

(DCTF) e Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

  

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 
A criança deve ser compreendida como centro da organização do PPP da 

Unidade Escolar, de modo que o adulto que lida com ela, seja capaz de observar 

e traduzir os anseios e singularidades que possuem no planejamento pedagógico. 

Em função disso, devemos estar atentos e valorizar os materiais produzidos pelas 

crianças, sejam eles: orais, escritos, gráficos, fotográficos, audiovisuais e outros. 
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Os registros das atividades pedagógicas e as escutas nas rodas informais 

de conversas, dentre outros momentos, servirão de subsídio para a 

reestruturação do PPP, pois é imprescindível dar efetividade aos questionamentos 

positivos e, também, propor soluções às fragilidades levantadas pelas crianças, 

para que suas vozes sejam ouvidas de forma prática em todos os espaços 

pedagógicos. 

 

Durante o ano, a comunidade escolar pode acompanhar a realização das 

ações planejadas no PPP através das coletivas e informes dos murais da 

Instituição, do informativo bimestral, encaminhado na agenda dos alunos, e nos 

murais da escola. 

 

Ao final de cada semestre letivo, é enviado aos pais e/ou responsável uma 

pesquisa de opinião, que serve de subsídio para o contínuo crescimento 

enquanto instituição de ensino e comunidade integradora e para reestruturação 

do Projeto Político-Pedagógico. A avaliação de cada item é instrumento 

norteador para reflexão e tomada de decisões. 

A pesquisa contém perguntas diretas e de fácil entendimento. É solicitado 

às famílias que sejam respondidas com muita atenção e consideração. Sugere-

se que façam sugestões, pois são muito importantes para o enriquecimento do 

trabalho. É facultativa a identificação do portador da avaliação. 

 

Segue abaixo os modelos sugeridos das Avaliações do 1º e do 2º 

Semestre de 2018, assim como, os modelos dos gráficos a serem apresentados 

ao final de cada avaliação pela coordenação pedagógica ambos norteados pelo 

Currículo em Movimento da Educação Básica, Módulo 2 – Educação Infantil. 
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ESCOLA CLASSE 11 

Avaliação Institucional 2018 
1º SEMESTRE 

[  

Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 
 Ótimo Bom Regular  

   
 

Avalie os Projetos desenvolvidos no 1º 
Semestre:    

Projeto de Informática – uso semanal do 
laboratório; 

   

Projeto Hábitos Alimentares Saudáveis – 
Horta e Dia da Fruta; 

   

Projeto de Literatura;    

Projeto Passeando e aprendendo – 
Museu Nacional e Zoológico; 

   

Projeto Meio Ambiente – Teatro da 
Vigilância Ambiental (Dengue), Teatro da 
PMDF (Lobo Guará) e Teatro “Zoo Vai a 
Escola”; 

   

Projeto Momento Cívico – Hino e Bandeira 

Nacional; 

   

Projeto Diversidade Cultural – Murais, Dia 

do Circo, Páscoa, Dia do Índio; 

   

Projeto de Musicalização – Sala de 

Recursos (Prof. Mara); 

   

Avalie o atendimento da (os): 
   

Portaria;    

Direção;    

Secretaria;    

Coordenação Pedagógica;    

Professores de sala de aula;    

Sua opinião sobre: 
   

Festa Junina 2016;    

Semana de Educação para a Vida;    

Acolhimento (momento da entrada);    

Comunicação entre escola e família: 
bilhetes, informativo, outros; 

   

Reuniões de Pais: dias, horários e 
atendimento; 

   

Limpeza e conservação da escola.    

Comentários e sugestões: utilize o verso do folheto 

Caso queira se identificar: 
Nome:   
E-mail:  Telefone:   
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ESCOLA CLASSE 11 

Avaliação Institucional 2018 
2º SEMESTRE 

[[  

 

 

Legenda: 

 

   
 

 Avalie os Projetos desenvolvidos no 2º 
Semestre:    

 

 Projeto de Informática – uso semanal do 
laboratório; 

   

 Projeto Hábitos Alimentares Saudáveis – 
Dia da Fruta e Plantio da Horta; 

   

 Projeto de Musicalização – Profª Mara;    

 Projeto de Literatura;    

 Projeto Diversidade Cultural – Semana de 

Luta da Pessoa com Deficiência, Dia da 
Consciência Negra, Painéis; 

   

 Projeto Momento Cívico – Semana da 
Pátria, Dia da Bandeira, Hino Nacional 
semanal; 

   

 Projeto Recriarte.    

 
Avalie o atendimento da (os): 

   
 Portaria;    

 Direção;    

 Secretaria;    

 Coordenação Pedagógica;    

 Professores de sala de aula.    

 
Sua opinião sobre: 

   
 Acolhimento;    

 Semana da Educação Infantil - Festa da 
Família; 

   

 Semana da Criança;    

 Comunicação entre escola e família: 
bilhetes, informativo, outros; 

   

 Reuniões    de    Pais:    dias,    horários e 
atendimento; 

   

 Emprego dos recursos financeiros da APM;    

 Limpeza e manutenção do espaço físico da 
escola. 

   

 Comentários e sugestões: (utilize o verso do folheto) 

 Caso queira se identificar: 

Nome:   _    _    _ E-
mail:_  _   _   _ _ 
Telefone:__    _    _     

Ótimo Bom Regular 
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ESCOLA CLASSE 11 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

PROJETOS DO 1º SEMESTRE 
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ESCOLA CLASSE 11 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
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ESCOLA CLASSE 11 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

        OUTRAS ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE 
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ESCOLA CLASSE 11 

 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

PROJETOS DO 2º SEMESTRE 
 



98  

ESCOLA CLASSE 11 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

      ATENDIMENTOS DO 2º SEMESTRE 
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ESCOLA CLASSE 11 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

OUTRAS ATIVIDADES DE 2018 
 



13. PROJETOS DE EMPREENDIMENTO 

 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

 ESCOLA CLASSE 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projeto 
Alimentação 

Saudável 
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1. APRESENTAÇÃO 

 
 

Conviver com a natureza faz parte da valorização da própria vida, e se 

tratando da valorização da vida, há de se buscar uma prática participativa. O 

desafio é oferecer à criança a oportunidade de explorar, experimentar, 

colecionar, perguntar e aprender. 

É preciso facilitar para que o aluno se aproprie do conhecimento 

científico a respeito da natureza, do próprio corpo, sobre as condições de vida 

da população e sobre sua importância de colocar em prática certos hábitos 

alimentares que contribuirão para o seu crescimento. 

Quando o aluno percebe que este hábito o ajudará a viver melhor, sem 

dúvida será motivado a colocá-lo em prática. 

O professor necessita ser o mediador entre aluno/família, renovando e 

incentivando o interesse por uma alimentação saudável e valorizando o mundo 

que o cerca. 

Os seres humanos são capazes de captar muitos estímulos do meio à 

sua volta, porém não há dúvida de que não pode perceber tudo. Consegue 

sentir apenas parte da realidade, aquela que seus órgãos dos sentidos se 

permitem perceber. Cada um experimenta e sente uma realidade particular e é 

a partir dessa realidade que irá direcionar sua vida e se relacionar com os 

outros seres, determinando, assim, sua trajetória pessoal e global. 

 
 

2. JUSTIFICATIVA 

 
 

Estamos vivendo em um momento em que o hambúrguer, batata frita, 

salgadinhos de pacote, e refrigerantes fazem parte da alimentação predileta 

das crianças. Precisamos repensar essa prática e retornar à qualidade de 

alimentação necessária à saúde e bem estar das crianças e de suas famílias. 

Esta proposta possibilita a oportunidade de transformação de atitudes e 

hábitos alimentares. Ao educar para a convivência harmoniosa com a natureza, 

de forma lúdica e sistemática, toda a equipe contribui de forma decisiva na 

formação de cidadãos críticos e responsáveis. 
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3. OBJETIVO GERAL 

 
 

Promover a experiência de estar em contato com a natureza, 

valorizando-a, proporcionando a formação de hábitos alimentares e da 

conscientização de se ter uma postura de proteção à vida no planeta em geral, 

de melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida das comunidades e 

família. 

 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Estimular o consumo de alimentos naturais; 

 Dar a oportunidade aos alunos de experimentar a criação de uma área 

verde produtiva, pela qual todos se sintam responsáveis; 

 Tornar as áreas externas e outros espaços da escola mais agradáveis e 

prazerosos de se estar; 

 Aprender a cultivar algumas plantas utilizadas como alimento; 

 Proporcionar ao aluno uma percepção ambiental, envolvendo todos os 

seus sentidos; 

 Aprender receitas envolvendo os alimentos cultivados na horta; 

 Resgatar a riqueza das comidas típicas das diversas regiões brasileiras. 

 
 
 

5. METODOLOGIA 

 
 

 Incentivo ao consumo de frutas, através do “Dia da Fruta”, que ocorre na 

última quinta do mês, onde os alunos trazem frutas de sua preferência 

para a realização de um lanche coletivo; 

 Ajuda no plantio, manutenção e colheita de plantas; 

 Ajuda na formação de uma horta escolar; 

 Ajudando na formação de canteiros de verduras e legumes; 

 Estímulo ao consumo de alimentos naturais trazendo para a merenda os 

produtos cultivados na horta; 
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 Estímulo aos pais/responsáveis e comunidade a compartilharem receitas 

que utilizem produtos da horta; 

 Conversa sobre a forma de se evitar acidentes e manter a saúde do 

corpo; 

 Montagem, organização e manutenção de exposições realizadas com 

suas próprias produções; 

 Observação de paisagens locais e de outros lugares, percebendo 

diferentes tipos de plantas comestíveis ou não; 

 Estímulo à alimentação saudável através do Programa “Cozinha Brasil”, 

trazido pelo SESI e parceiros. 

 

 
6. DISCIPLINAS ENVOLVIDAS 

 
 

 Conhecimento de Mundo (Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem 

oral e escrita, Natureza e Sociedade e Matemática). 

 
 

7. RECURSOS HUMANOS 

 
 

O projeto é realizado pelos estudantes da Educação infantil e docentes, 

supervisionado pela Coordenação Pedagógica e Direção, com o suporte do 

servidor da carreira de Conservação e Limpeza, designado para esse fim. 

 
Nota: Segundo Portaria nº 84, de 23 de Abril de 2010, que dispõe sobre a 

modulação de Pessoal da carreira Assistência `a Educação nas Instituições 

Educacionais da Rede Pública de Ensino do DF, (em seu anexo único), 

podemos contar com mais um Agente de Gestão Educacional/Conservação e 

Limpeza para cooperar sistematicamente na horta, caso o pedido seja deferido 

pela CRE/SUGEPE. 
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8. RECURSOS MATERIAIS 

 
 

As ferramentas necessárias para o manejo da horta e jardim são 

fornecidas pela comunidade escolar, tanto com doações como recursos da 

APM. 

 

 
9. AVALIAÇÃO 

 
 

A avaliação é contínua. Ao longo de todo o processo, o projeto é 

submetido à análises de funcionalidade para que decorram ou não mudanças 

necessárias ao êxito da proposta inicial. 

 
Nota: O projeto já é executado com sucesso, desde o ano de 2003, 

observando-se a curiosidade dos alunos com a horta, os pequenos insetos que 

apareciam, a alegria de comer os produtos que eles mesmos plantaram, 

cuidaram e colheram. Há registros individuais e coletivos, por meio de cartazes, 

desenhos e fotos. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 
 

Este projeto visa tornar-se nossa prática mais dinâmica, oferecendo 

condições as nossas crianças de ampliar o seu horizonte de conhecimento, 

educando-as para a vida. 

Através de visitações a vários ambientes extra-escolares, nossos alunos 

poderão ampliar sua capacidade de análise, inteirar-se da realidade que o 

cerca estimulando sua curiosidade. 

 
 

2 . JUSTIFICATIVA 

 
 

Na intenção de proporcionar às crianças oportunidades de interagir com 

o ambiente que o cerca, ampliando os seus horizontes na busca do saber-ser, 

saber-fazer e o saber-estar. 

 
 

3. OBJETIVOS GERAIS 

 
 

 Possibilitar uma vinculação mais estreita entre os processos educativos 

e a realidade; 

 Explorar os espaços visitados, permitindo percepção do contexto social 

de forma interdisciplinar; 

 Estimular a curiosidade das crianças e conseqüentemente oferecendo 

um bom suporte pedagógico ao professor regente. 

 
 
 

4. META 

 
 

Utilizar os espaços públicos e privados disponíveis (cinemas, museus, 

clubes, parques, monumentos históricos, teatros) vivenciando experiências e 

possibilitando formas de ensino-aprendizagem. 



106 
 

5. PROCEDIMENTOS 

 
 

 Levantamento de expectativas com os alunos; 

 Pesquisa do docente ao local a ser visitado; 

 Entrevistas a pais, parentes professores e amigos; 

 Elaboração de perguntas que provoquem a observação, a descoberta; 

 Conscientização dos alunos como devem se comportar no ônibus e no 

local a ser visitado; 

 Criação de texto coletivo; 

 Produção de desenhos; 

 Montagem de mural; 

 Elaboração de projeto de trabalho em sala de aula envolvendo os 

alunos. 

 
 

6. INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE 

 
 

Haverá participação de todos que estão inseridos no processo. Serão 

convidados pais e familiares voluntários para acompanha-nos na visitação. 

 
 

7. AVALIAÇÃO 

 
 

O processo de avaliação deve ser contínuo através de observações e 

registros do professor que poderá documentar os progressos do 

desenvolvimento dos alunos, das habilidades conquistadas como: linguagem, 

interpretação expressão criticidade, comunicação, criatividade, autonomia e 

respeito às regras sociais. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 
 

A literatura é a arte da palavra. É a leitura do imaginário que se 

caracteriza por um certo grau de imprevisibilidade dos acontecimentos. É lazer 

dinâmico, que deverá ser explorado pelos professores da Educação Infantil. 

Desenvolver o gosto pela leitura deve ser a preocupação de todo educador 

consciente. 

Através da literatura, a criança vive, revive e conta histórias. Neste 

movimento, vai desenvolvendo a imaginação e próprio discurso. Ganha 

condições para se afirmar como sujeito pensante, criativo e capaz de modificar 

a realidade. 

A escola de Educação Infantil precisa ser um espaço mais amplo e ir 

além das atividades cotidianas que visam preparar o aluno somente para 

aprender a ler e escrever. Precisa investir na qualidade dos serviços que presta 

ao educando. É necessário fazer acontecer em sala de aula e nos demais 

ambientes disponíveis a cultura diversificada e criativa que representa o 

conjunto das formas de pensar, agir e sentir entre os membros da sociedade a 

que pertencemos. 

 
 

2 . JUSTIFICATIVA 

 
 

A proposta é criar um espaço que englobe a arte literária, como: 

encontros e festas, teatro, música e divulgação de manifestações culturais, 

oportunizando a todos os educandos, educadores e demais segmentos 

participação ativa desses momentos históricos de mudança vivenciados pela 

Instituição. 

Nosso trabalho tem o intuito de ser muito especial, visa criar um espaço 

novo e diferente para a literatura dentro do contexto da Educação Infantil em 

um atendimento diferenciado, reservando-lhe a devida atenção em função da 

sua importância na formação do futuro cidadão. 
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3. OBJETIVO GERAL 

 
 

 Ampliar gradativamente as possibilidades de comunicação e expressão 

das crianças, apresentando vários gêneros orais e escritos, para 

oportunizar a participação de diversas situações nas quais possam 

contar suas vivências e ouvir a de outras pessoas, desenvolvendo-lhe o 

gosto pela literatura. 

 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Familiarizar-se com a escrita, por meio do manuseio de livros, revistas e 

outra os portadores de textos; 

 Escutar textos lidos, apreciando a leitura feita pelo professor ou outro 

interlocutor; 

 Adquirir autonomia para escolher os livros para escolher e apreciar; 

 Fazer dramatizações de histórias lidas; 

 Interpretar histórias por meio de desenhos; 

 Recontar as histórias lidas; 

 Estimular a criatividade; 

 Desenvolver o senso crítico da criança com maior extensão e 

complexidade de estruturação de idéias; 

 Desenvolver a linguagem oral, a percepção e estabelecimento de 

relações entre imagens e palavras. 

 
 

5. METODOLOGIA 

 
 

 Convívio contínuo com histórias, livros e leitores; 

 Valorização da leitura pelo grupo social; 

 Disponibilidade de acervo de qualidade e adequado à faixa etária; 

 Ambiente adequado e agradável para a leitura; 
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 Oportunidades para expressar registrar e compartilhar interpretações e 

emoções vividas nas experiências de leitura; 

 Acesso à orientação sobre por que ler, o que ler e como ler. 

 
 
 

6. PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS 

 
 

 Roda de conversas formais e informais; 

 Hora do conto que acontece diariamente em sala de aula; 

 Cantinho da leitura disponível nas salas de aula, utilizado de acordo com 

o planejamento diário de cada professor; 

 Slides de histórias; 

 Leituras de poesias; 

 Reprodução das histórias trabalhadas por meio de desenhos; 

 Envio de um livro, uma vez por semana, escolhido pela criança, para ser 

lido em casa e recontado em sala de aula posteriormente. 

 
 
 

7. AVALIAÇÃO 

 
 

É importante salientar que, no final do trabalho, é necessária uma 

avaliação minuciosa, que será o ponto de partida para outros planejamentos. 

Repensar cada momento é fundamental, não só para conhecermos as 

necessidades do grupo de alunos, como também, para reconstruirmos, 

enquanto professores, nossas hipóteses sobre o planejamento das atividades, 

sua execução, a participação dos alunos na tomada de decisões e o processo 

de aprendizagem. 

Sendo assim, a avaliação será contínua e sistemática destinando-se a 

auxiliar o processo de fortalecimento da auto-estima da criança. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 
 

O Presente projeto será implantado no Jardim de Infância 304 Norte 

pelas professoras regentes, tendo a assistência da coordenadora Pedagógica, 

que juntas apresentaram uma proposta inovadora, onde as crianças aprendem 

brincando, pois assim, desenvolvem seu senso de companheirismo; jogando 

aprendem a conviver, ganhando ou perdendo, procurando entender regras e 

conseguindo uma participação satisfatória. 

As relações cognitivas e afetivas, conseqüentes da interação lúdica 

propiciam amadurecimento emocional e vão pouco a pouco construindo a 

sociabilidade infantil. Especialmente nos jogos grupais, a interação acontece de 

maneira mais fácil, pois é estimulada pela necessidade que os elementos do 

grupo têm de alcançar determinadas metas. Para extrair resultados mais ricos 

dessa interação, é necessário mudar sempre os elementos dentro de cada 

grupo. 

 
 

2. JUSTIFICATIVA 

 
 

Atividades lúdicas (jogos, artes e brincadeiras) como recurso 

pedagógico, visando trabalhar movimentos e sensibilidades artísticas. 

Sabendo que o brinquedo proporciona o aprender-fazendo e para ser 

melhor aproveitado, é conveniente que proporcione atividades dinâmicas e 

desafiadoras, que exijam participação ativa da criança. 

As situações-problemas contidas na manipulação de certos materiais, se 

estiverem adequadas às necessidades do desenvolvimento da criança, fazem- 

na crescer através da procura de soluções e de alternativas. 

O desenvolvimento psicomotor da criança, enquanto brinca, alcança 

níveis que só mesmo a motivação intrínseca consegue. Para que o brinquedo 

seja significativo para a criança, é preciso que tenha pontos de contato com a 

sua realidade. 
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3. OBJETIVO GERAL 

 
 

Promover a experiência de estar utilizando o próprio corpo como meio  

de comunicação e expressão, como também aquisição da capacidade de 

cooperação em trabalhos de grupo. 

 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Desenvolver grandes e pequenos músculos; 

 Estabelecer a socialização; 

 Orientar o limite espacial ; 

 Orientar o aspecto temporal-rítmico; 

 Estabelecer discriminação auditiva e visual; 

 Trabalhar o esquema corporal; 

 Desenvolver o equilíbrio; 

 Explorar e utilizar alguns movimentos que facilite atos como desenhar, 

pintar, modelar, dramatizar, contar. 

 
 

5. ATIVIDADES SUGERIDAS 

 
 

 Batata quente; 

 A dança das cadeiras; 

 Bola ao túnel; 

 Bola ao ar; 

 Cabo de guerra; 

 Corrida do saco; 

 Circuito; 

 Lenço atrás; 

 Morto vivo; 



114 
 

 Cores e formas; 

 Pular corda; 

 Boliche; 

 Futebol; 

 Basquete. 

 
 
 

6. AVALIAÇÃO 

 
 

A avaliação será contínua e sistemática, destinando-se a auxiliar o 

processo de ensino-aprendizagem, fortalecendo a auto-estima da criança. 

Nas coordenações coletivas, as atividades serão replanejadas, levando- 

se em consideração as necessidades psicomotoras do grupo. 



115 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 
 ESCOLA CLASSE 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projeto 
Pátria Amada 



116 
 

1. APRESENTAÇÃO 

 
 

A Lei Federal no 12.031/09, de autoria do Deputado Federal Lincoln 

Portela (PR-MG), publicada no Diário Oficial da União em 21 de setembro de 

2009, e que altera a Lei no 5.700, de 1o de setembro de 1971, tornou 

obrigatória a execução do Hino Nacional nas escolas públicas e privadas de 

ensino fundamental em todo o país ao menos uma vez por semana. Apesar da 

obrigatoriedade não atingir a Educação Infantil, a maioria das escolas de 

Educação Infantil acompanham a determinação e aproveitam esse momento 

para efetivar momentos de socialização, imprimindo o sentido de respeito, 

civismo e patriotismo aos pequenos cidadãos. 

 
 

2. JUSTIFICATIVA 

 
 

O Hino Nacional é um dos símbolos do Brasil, é uma poesia metafórica 

em forma de música, que retrata a nossa pátria e o nosso povo, mostrando 

valores da nossa cultura, história e sociedade, retratando a grandeza da nossa 

nação através das riquezas naturais do nosso país. 

No dia-a-dia da vida escolar temos observado que são raros os 

momentos cívicos. Eles acabam limitando-se aos 7 de setembro e ao 

aniversário da cidade. Desta forma os alunos não se sentem motivados para 

lembrar as datas comemorativas e a importância das mesmas na história de 

formação de nosso país. O que também nota-se é que nas raras oportunidades 

de reunir os alunos para cantarem os hinos brasileiros, pois boa parte dos 

mesmos não recordam a letra. 

 
 

3. OBJETIVO GERAL 

 
 

Propiciar o exercício da Cidadania na Escola e a valorização dos alunos 

através de participações, assim como a transmissão de valores éticos como: 

respeito, coleguismo e nacionalismo. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Estabelecer um dia da semana para a realização de um momento cívico, 

onde os alunos cantarão o Hino Nacional Brasileiro; 

 Comemoração da Semana da Pátria, no período da Independência do 

Brasil; 

 Comemoração da Proclamação da República; 

 Comemoração do Aniversário de Brasília. 

 
 
 

5. METODOLOGIA E PROCEDIMENTO 

 
 

 Cantar o Hino Nacional na presença da Bandeira semanalmente às 

segundas-feiras, na entrada do turno matutino e vespertino; 

 Hasteamento e arreamento da Bandeira Nacional diariamente, durante a 

Semana da Pátria; 

 Desfile em volta da escola em homenagem à Independência da 

República; 

 Reconhecimento dos símbolos nacionais; 

 Atividades direcionadas com revistas, jornais, leituras de histórias, 

pinturas e colagens; 

 City Tour pelos pontos históricos da cidade; 

 Visitas a Bibliotecas, museus e parques; 

 Reconhecimento da história da cidade. 

 
 
 

6. AVALIAÇÃO 

 
 

A avaliação do Projeto acontece semanalmente nas reuniões 

pedagógicas coletivas, quando os professores podem compartilhar suas 

experiências e o crescimento pedagógico dos seus alunos. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 
 
 

O respeito à diversidade é uma forma de garantir que a cidadania seja 

exercida e os vínculos sociais fortalecidos. Trata-se de uma atitude política  

para com a diversidade gerada pelas diferenças de classe, gênero, etnia, 

opção sexual, capacidades, enfim, de atributos que fazem parte da identidade 

pessoal e definem a condição do sujeito na cultura e na sociedade. O 

desenvolvimento de atitudes de tolerância e respeito à diversidade tem a ver 

com o direito à educação, o direito à igualdade de oportunidades e o direito à 

participação na sociedade. Por isso mesmo, representa um grande desafio a 

ser enfrentado pelos sistemas de ensino na construção das suas bases 

político-pedagógicas. 

 
 
 

2 . JUSTIFICATIVA 

 
 

A diversidade também é uma cultura a ser construída e representa uma 

visão de como se deve pensar, planejar e organizar a educação para a 

melhoria da sociedade. O respeito e o reconhecimento da diversidade é um 

dos princípios fundamentais na construção de um sistema educacional 

inclusivo. Reconhecer o direito à diversidade em educação é dar respostas às 

diferentes necessidades educacionais que os sujeitos apresentam diante do 

fato educativo. A diversidade e a cidadania são princípios que devem estar 

presentes na construção de um projeto educacional inclusivo, impregnando a 

formulação e implementação das políticas traçadas para os sistemas de 

ensino. 

Para uma Escola tornar-se inclusiva, ou seja, uma instituição que, além 

de aberta para trabalhar com todos os alunos, incentiva a aprendizagem e a 

participação ativa de todos, faz-se necessário um investimento sistemático, 

efetivo, envolvendo a comunidade Escolar como um todo. 

O trabalho será fundamentado na literatura infantil, pois ela nos traz 

possibilidades de explorar várias habilidades e competências dessa faixa 
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etária. Com isso, formaremos cidadão críticos e autônomos que participarão do 

processo social, conscientes de seus direitos e deveres na sociedade com 

base no respeito mútuo. 

 
 

3. OBJETIVO GERAL 

 
 

 Abordar as diversidades culturais e sociais bem como suas 

particularidades por meio do processo de conhecer, descobrir, interagir, 

crescer e apropriar-se de novos repertórios de forma prazerosa, rico e 

envolvente. 

 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Aprofundar com os alunos os temas transversais relacionados ao 

respeito mútuo, solidariedade, justiça, diálogo, igualdade de direitos - 

igualdade étnica, de gênero, inclusão de pessoas com deficiência, 

respeito às diferenças e minorias; 

 Pesquisar as diferentes culturas da comunidade para serem trabalhadas 

nas atividades; 

 Trabalhar a interação família-escola; 

 Possibilitar a construção de valorização da cultura afro-brasileira, 

buscando uma verdadeira identidade cultural; 

 Promover a valorização da cultura indígena através de vivências e da 

leitura e interpretação dos textos literários, refletindo sobre o tema; 

 Estimular a formação de opiniões, atitudes e valores que desenvolvam 

os cidadãos críticos e éticos para a consciência étnico-racial; 

 Trabalhar a auto-estima do educando, para que este possa relacionar-se 

com os seus pares; 

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

independente e confiante; 
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 Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e seus pares, 

fortalecendo sua auto-estima e ampliando gradativamente suas 

possibilidades de comunicação e interação social. 

 
 

5. METAS 

 
 

 Noção de tempo e espaço; 

 Noção de pesquisa; 

 Respeito a diversas culturas; 

 Valorização e respeito ao outro e às diferenças interpessoais. 

 
 
 

6. HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 
 

 Hábito de ouvir; 

 Hábito de interpretar histórias; 

 Desenvolvimento da oralidade; 

 Estímulo à criatividade; 

 Respeito às regras sociais e culturais; 

 Construção de autonomia. 

 
 
 

7. RECURSOS MATERIAIS 

 
 

 Livros de histórias e textos; 

 Cd´s e Dvd´s; 

 Fotos, vídeos e imagens; 

 Músicas; 

 Mapa mundi; 

 Entre outros. 
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8. PROCEDIMENTOS 

 
 

 Rodas de conversas formais e informais; 

 Leitura de materiais variados, como: livros infantis, revistas, jornais, 

gibis, entre outros; 

 Visitas a museus, teatro e cinema; 

 Apresentações típicas na escola de grupos indígenas, rodas de 

capoeira, danças típicas, grupos musicais compostos por pessoas com 

deficiência, atletas paraolímpicos e apresentação de cão-guia; 

 Exposição de materiais indígenas, bonecas negras e murais 

relacionados à temas de diversidade cultural e inclusão; 

 Observação do meio como forma de pesquisa da cultura local e global. 

 
 
 

9. AVALIAÇÃO 

 
 

O processo de avaliação deve ser contínuo através de observações e 

registros do professor que poderá documentar os progressos do 

desenvolvimento dos alunos, das habilidades conquistadas como: linguagem, 

interpretação, expressão da criticidade, comunicação, criatividade, autonomia e 

respeito às regras sociais; utilizando diferentes instrumentos como: portifólio, 

pesquisas, atividades artísticas, contação de histórias e outros. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 
 

Podemos observar no contexto histórico atual que a maior parte da 

população brasileira encontra-se nas cidades, constatamos uma crescente 

degradação das condições de vida, refletindo uma crise ambiental. Isto nos 

remete a uma necessária reflexão sobre os desafios para mudar as formas de 

pensar e agir em torno da questão ambiental numa perspectiva 

contemporânea. Leff (2001) fala sobre a impossibilidade de resolver os 

crescentes e complexos problemas ambientais e reverter suas causas sem que 

ocorra uma mudança radical nos sistemas de conhecimento, dos valores e dos 

comportamentos gerados pela dinâmica de racionalidade existente, fundada no 

aspecto econômico do desenvolvimento. 

 
 

2. JUSTIFICATIVA 

 
 

O conceito de Educação Ambiental passou por várias etapas durante o 

aprimoramento das ideias que surgiam a partir das discussões a cada reunião 

e com a realidade sócio-econômica mundial, estabelecendo-se, após a 

Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no 

Rio de Janeiro em 1992 (conhecida como Rio-92). 

Deste modo, torna-se notório a necessidade de abordarmos as questões 

que tangem a educação ambiental, pois não podemos fechar os olhos para 

uma natureza que diariamente revela-se cada vez mais prejudicada pelas 

ações inconsequentes de nos seres humanos. 

Como educadores, devemos contribuir para formação de uma geração 

consciente em relação ao seu papel como cidadão voltado para uma valoração 

ética, social, econômica e ambiental, além de pensar numa escola que 

promova esse aprendizado, a fim de se ensinar a importância de atitudes de 

preservação, para que as gerações futuras não sofram com a destruição 

ambiental. 
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3. OBJETIVOS GERAIS 

 
 

Proporcionar o conhecimento e a conscientização dos alunos da 

educação infantil acerca dos temas que envolvam meio ambiente e cidadania, 

desenvolvendo a construção de atitudes para a preservação e com o 

desenvolvimento sustentável. 

 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Despertar nas crianças valores e idéias de preservação da natureza e 

senso de responsabilidade para com as gerações futuras; 

 Sensibilizar de forma lúdica sobre o uso sustentável dos recursos 

naturais através de suas próprias ações; 

 Apresentar alternativas e soluções para as questões ambientais 

pertinentes no dia a dia escolar. 

 Conscientizar as crianças sobre a importância do meio ambiente e como 

o homem está inserido neste meio; 

 Estimular para que perceba a sua importância na transformação do meio 

em que vive e o que as interferências negativas tem causado à 

natureza; 

 Incorporar o respeito e o cuidado para com o meio ambiente; 

 Reconhecer atitudes inadequadas para com o seu meio ambiente; 

 Reconhecer que os cuidados com o meio ambiente promovem a 

qualidade de vida para os seres vivos; 

 Estimular a mudança prática de atitudes e a formação de novos hábitos 

com relação à utilização dos recursos naturais; 

 Conscientizar sobre as diferentes formas de coleta e destino do lixo, na 

escola, casa e espaços em comum; 

 Conscientizar sobre o uso adequando e renovação de certas matérias 

primas: Reciclagem. 
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5. METODOLOGIA 

 
 

 Ler histórias ou filme sobre educação ambiental, reciclagem e ação do 

homem sobre a natureza; 

 Interpretações, atividades oral, escrita que abordem o tema; 

 Brincadeiras e Jogos; 

 Leituras de livros infantis relacionados ao cuidado com o meio ambiente; 

 
 
 

6. PROCEDIMENTOS 

 
 

 Roda de histórias; 

 Passeio ao Zoológico e/ou Jardim Botânico; 

 Apresentação doe peças teatrais, como a da Equipe do Zoológico, do 

SLU (Serviço de Limpeza Urbana) e Vigilância Ambiental; 

 Conscientização sobre racionamento da água no dia a dia escolar 

 Oficinas de sucata. 

 
 
 

7. AVALIAÇÃO 

 
 

A avaliação deverá ser contínua através da observação e registro da 

participação e envolvimento de cada aluno e do impacto que os conteúdos 

trabalhados tiveram sobre o dia a dia dos alunos tanto no ambiente escolar 

como fora dele. 
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1. JUSTIFICATIVA 

 
 

Este projeto tem como finalidade trabalhar a Música e o Movimento na 

Educação Infantil. A ideia do tema em destaque surgiu devido a rotina de que 

as crianças ouvem as músicas e não realizam nenhum tipo de atividade 

diferenciada para o seu desenvolvimento.Segundo os PCNs, 1997, p. 75: 

A proposta de ensino que considere esta diversidade precisa abrir 

espaço para o aluno trazer música para sala de aula, acolhendo-a, 

contextualizando e oferecendo acesso a obras que possam ser significativas 

para seu desenvolvimento pessoal em atividades de apreciação e 

produção.Para Bréscia (2003) a musicalização é um processo de construção 

do conhecimento, que tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto 

musical, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso 

rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, 

atenção, auto-disciplina, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade, 

também contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de 

movimentação. As atividades de musicalização permitem que a criança 

conheça melhor a si mesma,  desenvolvendo sua noção de esquema corporal, 

e também permitem a comunicação com o outro. Weigel (1988) e Barreto 

(2000) afirmam que atividades podem contribuir de maneira indelével como 

reforço no desenvolvimento cognitivo/ linguístico, psicomotor e sócio-afetivo da 

criança, da seguinte forma: 

 
 Desenvolvimento cognitivo/ linguístico: a fonte de conhecimento da 

criança são as situações que ela tem oportunidade de experimentar em 

seu dia a dia. Dessa forma, quanto maior a riqueza de estímulos que ela 

receber melhor será seu desenvolvimento intelectual. Nesse sentido, as 

experiências rítmicas musicais que permitem uma participação ativa 

(vendo, ouvindo, tocando) favorecem o desenvolvimento dos sentidos 

das crianças. Ao trabalhar com os sons ela desenvolve sua acuidade 

auditiva; ao acompanhar gestos ou dançar ela está trabalhando a 

coordenação motora e a atenção; ao cantar ou imitar sons ela esta 

descobrindo suas capacidades e estabelecendo relações com o 

ambiente em que vive. 
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 Desenvolvimento psicomotor: as atividades musicais oferecem inúmeras 

oportunidades para que a criança aprimore sua habilidade motora, 

aprenda a controlar seus músculos e mova-se com desenvoltura. O 

ritmo tem um papel importante na formação e equilíbrio do sistema 

nervoso. Isto porque toda expressão musical ativa age sobre a mente, 

favorecendo a descarga emocional, a reação motora e aliviando as 

tensões. Qualquer movimento adaptado a um ritmo é resultado de um 

conjunto completo (e complexo) de atividades coordenadas. Por isso 

atividades como cantar fazendo gestos, dançar, bater palmas, pés, são 

experiências importantes para a criança, pois elas permitem que se 

desenvolva o senso rítmico, a coordenação motora, fatores importantes 

também para o processo de aquisição da leitura e da escrita. 

 Desenvolvimento sócio-afetivo: a criança aos poucos vai formando sua 

identidade, percebendo-se diferente dos outros e ao mesmo tempo 

buscando integrar-se com os outros. Nesse processo a auto-estima e a 

auto-realização desempenham um papel muito importante. Através do 

desenvolvimento da auto-estima ela aprende a se aceitar como é, com 

suas capacidades e limitações. As atividades musicais coletivas 

favorecem o desenvolvimento da socialização, estimulando a 

compreensão, a participação e a cooperação. Dessa forma a criança vai 

desenvolvendo o conceito de grupo. Além disso, ao expressar-se 

musicalmente em atividades que lhe deem prazer, ela demonstra seus 

sentimentos, libera suas emoções, desenvolvendo um sentimento de 

segurança e auto-realização. É importante salientar a importância de se 

desenvolver a escuta sensível e ativa nas crianças. Mársico (1982) 

comenta que nos dias atuais as possibilidades de desenvolvimento 

auditivo se tornam cada vez mais reduzidas, as principais causas são o 

predomínio dos estímulos visuais sobre os auditivos e o excesso de 

ruídos com que estamos habituados a conviver. Por isso, é fundamental 

fazer uso de atividades de musicalização que explorem o universo 

sonoro, levando as crianças a ouvir com atenção, analisando, 
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comparando os sons e buscando identificar as diferentes fontes sonoras. 

Isso irá desenvolver sua capacidade auditiva, exercitar a atenção, 

concentração e a capacidade de análise e seleção de sons. 

 
 

2. OBJETIVOS GERAIS 

 
 

 Explorar e identificar elementos da música para se expressar e interagir 

com os outros percebendo sensações e sentimentos, ampliando o 

conhecimento de mundo. 

 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Perceber e expressar sensações e sentimentos através das músicas; 

 Ampliar o repertório musical; 

 Ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento utilizando 

gestos diversos e ritmos corporais; 

 Desenvolver memória musical; 

 ·Controlar gradualmente o próprio movimento, aperfeiçoando e 

ajustando suas habilidades motoras. 

 Desenvolver relações sociais e afetivas através das atividades de 

música e movimento. 

 
 
 

4. CONTEÚDO CONCEITUAL 

 
 

 Conhecimento de vários estilos musicais comparando ritmos, timbres, 

tonalidades entre outras características; 

 Exploração da linguagem corporal para explorar sons e ritmos diversos. 

 
 
 

5. CONTEÚDO PROCEDIMENTAL 
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 Apreciação musical 

 Memorização das letras das músicas 

 Participação em situações de identificação de elementos sonoros do dia 

a dia 

 Utilização de gestos para cantar expressando-se livremente 

 Percepção de estruturas rítmicas para expressar-se corporalmente por 

meio da dança e outros movimento 

 
 
 

 
6. CONTEÚDO ATITUDINAL 

 
 

 Valorização e respeito em relação às conquistas pessoais – em relação 

ao movimento – e o gosto musical de cada um. 

 Incentivo à criação e a livre expressão musical e motora. 

 
 
 

7. AVALIAÇÃO 

 
 

Ocorrerá durante o desenvolvimento das atividades quando deverá 

observar a participação, interesse, dificuldades e conquistas de cada aluno, e 

incentivá-los onde tiverem mais dificuldades. 
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1. TÍTULO DO PROJETO 

 
 

Inclusão Digital 

 
 

2. PROBLEMATIZAÇÃO 

 
 

Como as crianças do século XXI interagem com a linguagem digital 

muito precocemente, é necessária a introdução à educação digital. 

A inclusão digital vem adquirindo cada vez mais relevância no cenário 

educacional como instrumento de aprendizagem, além de sua ação no meio 

social, que vem crescendo rapidamente entre nós. Nesse sentido, a educação 

vem passando por mudanças estruturais e funcionais frente a essa nova 

realidade. 

Desta forma criamos o PROJETO INCLUSÃO DIGITAL para permitir que 

a criança aprenda a usar e interagir com os diferentes recursos tecnológicos e 

midiáticos, desenvolvendo assim a autonomia e o pensamento crítico. 

 
3. TEMA GERADOR 

 
 

Inclusão Digital dos alunos. 

 
 

4. PÚBLICO ALVO 

 
 

Todos os alunos matriculados na Escola Classe 11. 

 
 

5. JUSTIFICATIVA 

 
 

A implantação deste projeto pode ajudar as crianças a aprender e a lidar 

com os recursos tecnológicos. Sua presença constante e a facilidade de 

acesso postulam a inclusão da tecnologia como elemento estruturante da ação 

pedagógica, abrindo novas oportunidades de aprendizagem. Assim, a 

utilização adequada das novas tecnologias propicia o descobrimento de 

potencialidades e capacidades. 
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BORBA (- 2001) diz: “O acesso à Informática deve ser visto como um 

direito e, portanto, nas escolas públicas e particulares, o estudante deve poder 

usufruir de uma educação que no momento atual inclua, no mínimo, uma 

“alfabetização tecnológica”“. Tal alfabetização deve ser vista não como um 

curso de Informática, mas, sim, como um aprender a “ler” essa nova mídia. 

Assim, a Linguagem Digital deve estar inserida no Currículo na 

Educação Infantil de forma a aprimorar o ambiente alfabetizador, necessário ao 

desenvolvimento integral dos alunos. 

 
6. OBJETIVO GERAL 

 
 

Permitir que a criança, ao usar e interagir com os diferentes recursos 

tecnológicos e midiáticos, desenvolva a autonomia e o pensamento crítico. 

 
7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Permitir a interação dos alunos com a linguagem digital através dos 

softwares pedagógicos apropriados para sua faixa etária; 

 Complementar o conteúdo pedagógico trabalhado em sala através dos 

programas disponibilizados; 

 Estimular o raciocínio-lógico por meio dos jogos digitais; 

 Aprimorar a coordenação motora através da utilização do mouse e de 

softwares que exijam precisão em seu manuseio; 

 Estimular a criatividade; 

 Incentivar o uso adequado da tecnologia. 

 

8. CONTEÚDOS 

 
 

Segue, abaixo, os conteúdos a serem trabalhados, conforme Currículo 

em Movimento da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal. 
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Linguagens Objetivos de aprendizagens 

 
 

Digital 

Utilizar o editor de imagem para criar desenhos, fazer pinturas coloridas 
e para desenhar uma história em sequência; 

Utilizar jogos para produções em grupo e individuais representadas 
através de desenhos e representando a sequência de histórias; 

 

 
Matemática 

Identificação e nomeação dos números; 

Reconhecimento da ordem numérica; 
Identificação de formas geométricas; 

Reconhecimento e organização de objetos por critérios de semelhanças 
e diferenças, agrupando-os numa categoria (desenvolvimento do 
pensamento classificatório); 

 
Cuidado 

consigo e 
com o outro 

Identificação e nomeação das principais partes do corpo; 

Conservação de materiais de uso individual e coletivo; 

Construção gradativa de atitudes de manutenção, preservação e 
cuidados com seus pertences e os da escola; 

Desenvolvimento gradativo da atenção em momentos de escuta, da 
argumentação e do posicionamento dos pares; 

Oral e 
escrita 

Exploração dos suportes convencionais e incidentais: computador e 
ambiente virtual; 

Diferenciação entre letras, desenhos e numerais; 

Reconhecimento e grafia das letras do alfabeto, utilizando as letras em 
caixa alta; 

Corporal Domínio da posição sentada, de modo a tonificar sua musculatura, 
inclusive das mãos, devido ao manuseio do mouse; 

Desenvolvimento da coordenação visiomotora; 

Desenvolvimento de postura correta ao sentar-se; 

Artística Construção das primeiras figuras (figuras humanas, animais, objetos...); 

Natureza e 
sociedade 

Identificação dos meios de transportes; 

Identificação de sinais de trânsito, bem como os cuidados com estes e 
com o trânsito; 

 
 

9. METODOLOGIA 
 

Como, 

Onde e com o 

quê 

O trabalho será desenvolvido na Sala de Leitura da 
Instituição, onde estão localizados 10 computadores, 
recebidos pelo programa PROINFO do Governo Federal 
(Laboratório de Informática). Os equipamentos possuem o 
Sistema Operacional LINUX 5.0, composto por programas 
educacionais específicos para a Educação Infantil. 

Quando Uma vez por semana durante 40 minutos. 

Quem 
 Professores regentes das 21 turmas da Instituição. 
 Professora da sala de leitura. 

Aprendizagens O planejamento das atividades que serão desenvolvidas 
Estará fundamentado no Currículo em Movimento da 
Educação Básica e baseado nas atividades realizadas no 
contexto escolar como processo de sistematização. 
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10. CRONOGRAMA 

 
 

A professora responsável pelo Projeto Inclusão Digital acompanhará as 

turmas na Sala de Leitura e Laboratório de, conforme segue: 

 Turno Matutino: Às Sextas-feiras das 8h às 12h. 

 Turno Vespertino: Às Quartas-feiras das 13h às 17h. 

Os professores regentes terão acesso ao laboratório de informática 

durante os períodos de coordenação para organizarem as atividades conforme 

os planejamentos de sala. 

 

 
11. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 

De acordo com LEVY (1994), "Novas maneiras de pensar e de conviver 

estão sendo elaboradas no mundo das comunicações e da Informática. As 

relações entre os homens, o trabalho, a própria inteligência dependem, na 

verdade, da metamorfose incessante de dispositivos de informação de todos os 

tipos. Escrita, leitura, visão, audição, criação e aprendizagem são capturados 

por uma Informática cada vez mais avançada. 

De acordo com FRÓES, “Os recursos atuais da tecnologia, os novos 

meios digitais: a multimídia, a Internet, a telemática trazem novas formas de ler, 

de escrever e, portanto, de pensar e agir. O simples uso de um editor de textos 

mostra como alguém pode registrar seu pensamento de forma distinta daquela 

do texto manuscrito ou mesmo datilografado, provocando no indivíduo uma 

forma diferente de ler e interpretar o que escreve, forma esta que se associa, 

ora como causa, ora como consequência, a um pensar diferente.” 

BORBA (2001) vai um pouco mais além, quando coloca “seres- 

humanos-com-mídias” dizendo que “os seres humanos são constituídos por 

técnicas que estendem e modificam o seu raciocínio e ao mesmo tempo, esse 

mesmos seres humanos estão constantemente transformando essas técnicas.” 

(p.46) 

Dessa mesma forma, devemos entender a Informática, pois ela não é 

uma ferramenta neutra que usamos simplesmente para apresentar um 

conteúdo. Quando a usamos, estamos sendo modificados por ela. 
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“A Informática deve habilitar e dar oportunidade ao aluno de adquirir 

novos conhecimentos e facilitar o processo ensino/aprendizagem. Enfim, ser 

um complemento de conteúdos curriculares, visando o desenvolvimento 

integral do indivíduo.” (MARÇAL FLORES - 1996) 

Neste sentido, a utilização adequada das novas tecnologias propicia o 

descobrimento de potencialidades e capacidades. Todavia, é necessário que 

haja um projeto pedagógico que dê significado a esse trabalho: quando, como 

e o porquê do uso de um determinado recurso. Outro cuidado é ter em conta 

que todo esse trabalho deve acontecer “em situações lúdicas que respeitem a 

forma da criança dar sentido aos materiais que utiliza e às representações que 

produz” (FORTALEZA, 2001:82) 

 
13. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
 

O registro será efetuado no relatório de coordenação pedagógica e no 

diário de classe do professor regente, quando com aluno. 

A avaliação do projeto acontece semanalmente nas reuniões 

pedagógicas coletivas, quando os professores podem compartilhar suas 

experiências e o crescimento pedagógico dos seus alunos. Espera-se que os 

professores sejam capazes de criar oportunidades para a estruturação e 

implantação de novos cenários pedagógicos, potencializando outras ricas 

situações de aprendizagens. Este projeto estará disponível na Secretaria 

Escolar e na Sala dos professores para apreciação da comunidade. 

 

14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

BORBA, Marcelo C. e PENTEADO, Miriam Godoy - Informática e Educação 
Matemática - coleção tendências em Educação Matemática - Autêntica, Belo 
Horizonte – 2001. 

FRÓES,Jorge R. M.Educação e Informática: A Relação Homem/Máquina e a 
Questão da Cognição – 
http://www.proinfo.gov.br/biblioteca/textos/txtie4doc.pdf. 

FORTALEZA, Orientações Curriculares para a Educação Infantil. Secretaria de 
Estado de Educação do Ceará – Fortaleza, CE: SEDUC, 2011 

GDF, Currículo em Movimento da Educação Básica. Educação Infantil. 
Secretaria de Estado do Distrito Federal. Brasília/DF. 

http://www.proinfo.gov.br/biblioteca/textos/txtie4doc.pdf


138 
 

GOUVÊA, Sylvia Figueiredo-Os caminhos do professor na Era da Tecnologia - 
Acesso Revista de Educação e Informática, Ano 9 - número 13 - abril 1999. 

LÉVY, Pierre - A inteligência Coletiva - por uma antropologia do ciberespaço - 
Edições Loyola, São Paulo , 1998. 

MARÇAL FLORES, Angelita -monografia: A Informática na Educação: Uma 
Perspectiva Pedagógica. Universidade do Sul de Santa Catarina - 1996 
http://www.hipernet.ufsc.br/foruns/aprender/docs/monogr.htm 

RAMOS, Edla Maria Faust. Introdução à Educação Digital: Guia do Cursista. 2ª 
Edição. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação à Distância, 
2009. 292p. 

SANTOS VIEIRA, Fábia Magali - Gerência da Informática Educativa: segundo 
um pensamento sistêmico - http://www.connect.com.br/~ntemg7/gerinfo.htm 

http://www.hipernet.ufsc.br/foruns/aprender/docs/monogr.htm
http://www.hipernet.ufsc.br/foruns/aprender/docs/monogr.htm
http://www.connect.com.br/~ntemg7/gerinfo.htm


139 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 
 ESCOLA CLASSE 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projeto  
Caixa Surpresa 



140 
 

1. TÍTULO DO PROJETO 

 
 

Projeto Caixa Surpresa 

 
 

 
2. PROBLEMATIZAÇÃO 

 
 

A construção da identidade se dá por meio das interações da criança 

com o seu meio social. Nós da Escola Classe 11 entendemos que a escola que 

oferta Educação Infantil é um universo social diferente do da família, 

favorecendo novas interações, ampliando, desta maneira, seus conhecimentos 

a respeito de si e dos outros. No entanto, quando há uma divergência de 

valores, hábitos e atitudes surgem à necessidade de intervenção para alinhar 

essas diferenças entre família e escola, favorecendo a educação integral da 

criança. 

A autoimagem também é construída a partir das relações estabelecidas 

nos grupos em que a criança convive. A escola, desde sua constituição na 

modernidade, tem o papel social de mostrar o mundo às crianças e, com isso, 

apresentar conhecimentos culturais e históricos produzidos pela humanidade e 

tidos como necessários de serem apreendidos. 

Um ambiente rico em interações, que acolha as particularidades de cada 

indivíduo, promove o reconhecimento das diversidades, aceitando-as e 

respeitando-as, ao mesmo tempo em que contribui para a construção da 

unidade coletiva, favorecendo a estruturação da identidade, bem como de uma 

autoimagem positiva no ambiente escolar e familiar. 

 
 

3. TEMA GERADOR 

 
 

A Educação Infantil possui práticas pedagógicas no qual se articulam as 

experiências e saberes das crianças, famílias, profissionais e comunidades de 

pertencimento e os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 

artístico, científico e tecnológico historicamente construído pela humanidade. 

Portanto, é meio para angariarmos os objetivos de proporcionar o 
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desenvolvimento das crianças pequenas e colaborarmos para a transformação 

social. 

Possui, também, um caráter instrumental e didático para que, no cotidiano 

escolar, as linguagens e as práticas se processem de maneira integrada. O 

trabalho contribui para o planejamento o desenvolvimento e a avaliação do 

processo pedagógico, considerando a pluraridade e diversidade étnica, 

religiosa, de gênero, social e cultural das crianças, favorecendo a elaboração 

de propostas educativas que respondam as suas demandas e das famílias. 

 
 

4. PÚBLICO ALVO 

 
 

Comunidade escolar: alunos, familiares, professores e funcionários da 

Instituição. 

 
 

5. JUSTIFICATIVA 

 
 

Consideramos que as situações que a criança vive na escola e em casa 

e a maneira como as educadoras atuam diante delas são muito importantes na 

formação dos conceitos de si mesmas. 

Na escola, quando as crianças aprendem, por exemplo, a cultivar uma 

horta, estão também aprendendo muitas coisas sobre elas mesmas e que 

permite formar uma opinião sobre si e conceitos sobre a importância de cuidar 

e preservar o ambiente em que vivem, além de desenvolver conceitos 

importantes de autonomia, com o “cuidar de algo”, que faz bem para si e para 

os outros. 

Portanto, a construção de uma autoimagem positiva requer que, na 

escola, as crianças tenham experiências em situações que lhes permita ganhar 

confiança em suas capacidades e que sejam vistas como crianças com 

possibilidades de fazer e não apenas de receber “pronto”. Isso dá segurança, 

que é um elemento básico para explorar novas situações e ter novas 

experiências. 
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Tendo em vista a necessidade de orientar e alinhar as ações 

desenvolvidas no contexto família-escola, justifica-se criar um projeto único e 

integrado de caráter educacional que contemple a necessidade de orientação 

de todos que estão envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

Por meio de diálogo e a troca de experiências em sala de aula e fora 

dela, o projeto visa estimular o maior engajamento dos profissionais de 

educação, assim como das famílias na educação de seus filhos. 

 
 

6. OBJETIVOS GERAIS 

 
 

Este projeto tem como objetivo colaborar com o desenvolvimento  

integral da criança, que relaciona-se com outros seres e com todo o ambiente 

onde vive, identificando e analisando diferenças, conceitos, características e 

valores, ampliando as possibilidades de aprendizado e de compreensão de 

mundo e de si próprio, respeitando os direitos das crianças assegurados por  

lei. 

 
 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Através da roda de conversas, estimular o desenvolvimento: da 

linguagem matemática – contagem oral, identificação de números, datas 

importantes; identificação e marcação da passagem do tempo; 

expressão de suas necessidades, desejos e sentimentos; exploração de 

diversas formas de comunicação; reconhecimento do próprio nome e 

dos colegas; dentre outros itens correlatos; 

 Conhecer e identificar o corpo, reconhecendo as mudanças ocorridas 

desde o nascimento, assim como perceber a importância e desenvolver 

atos de higiene corporal; 

 Controlar progressivamente as necessidades fisiológicas; 

 Reconhecer a importância e participar ativamente na manutenção, 

preservação e cuidados com os pertences pessoais e os da escola; 
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 Identificar regras e limites; 

 Construir vínculos positivos com colegas, educadores e demais 

profissionais, assim como com o ambiente escolar, fazendo com que a 

criança identifique a escola como um local afetivo e protetor que lhe 

transmita segurança e acolhimento; 

 Sensibilizar a comunidade escolar quanto à importância da integração 

do trabalho escola-família; 

 Estimular e motivar a família a acompanhar seus filhos no ambiente 

escolar; 

 Orientar os pais quanto à importância do estabelecimento de limites e 

regras comportamentais, educacionais e sociais. 

 Enfatizar a importância da rotina em várias situações do cotidiano e com 

isso proporcionar o bem-estar, o desenvolvimento cognitivo, afetivo, 

social e biológico. 

 
 

8. CONTEÚDOS 
 

 

Linguagens Objetivos de aprendizagens 

 
 
 
 
 
 

 
Matemática 

Reconhecimento de números em vários portadores de textos 
diferenciando-os de outras marcas gráficas; 

Realização de contagem oral em situações diversas; 

Desenvolvimento de noções simples de estimativa e de cálculos 
mentais elementares; 

Identificação de quantidades (oral e escrita numérica); 

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 e etc) por meio da 
utilização de calendários e relógios; 

Auxilio na coleta e organização de dados; 

Participação na construção de listas, tabelas e gráficos (pictóricos e 
corporais), com o registro do professor em variados suportes; 

Análise oral de listas, tabelas e gráficos (pictóricos e corporais), com 
registro do professor em variados suportes; 

Colocação de um elemento em uma série ordenada (primeiro 
segundo, terceiro...) 

 
Cuidado 

consigo e com 
o outro 

Conhecimento e identificação das diferentes partes do seu corpo e 
suas funções, executando ações simples relacionadas à saúde; 

Desenvolvimento de hábitos de higiene, percebendo como 
necessidade para o seu bem estar individual; 
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Cuidado 

consigo e com 
o outro 

Percepção da importância da higiene após atividades que envolvam 
tinta, areia, terra, entre outros, bom como antes e após as refeições, 
desenvolvendo atitudes de saúde e bem estar individual e coletivo; 

Estabelecimento do controle progressivo de suas necessidades 
fisiológicas; 

Valorização da limpeza pessoal e ambiental e, sobretudo, da 
aparência pessoal; 

Reconhecimento das mudanças ocorridas nas suas características 
desde o nascimento a fim de perceber as transformações; 
Expressão de suas necessidades, desejos e sentimentos; 

Realização de pequenas tarefas do cotidiano que envolvam ações 

de cooperação, solidariedade e ajuda na relação com os outros e 
com a natureza; 
Conservação de materiais de uso individual e coletivo; 

Vivência de rotinas: organização dos tempos, dos espaços, dos 
ambientes, dos materiais e referência dos adultos de modo a 
construir gradualmente sua independência e autonomia; 

Reconhecimento do ambiente escolar como um local afetivo e 
protetor que lhe transmite segurança e acolhimento; 

Reconhecimento da importância da troca e da partilha dos 
brinquedos e outros materiais disponibilizados no grupo; 

Participação de forma ativa da organização da sala e de outros 
ambientes após a realização das atividades; 

Identificação e esquiva de situações de risco nos diferentes espaços 
e ambientes que frequentam reagindo com atitudes de cuidados; 

Identificação de regras e limites relacionados aos procedimentos de 
prevenção de acidentes e autocuidados; 

Construção de vínculos positivos, vivenciando situações que 
envolvam afeto, atenção e limites, sentindo-se valorizado e 
interagindo com o grupo; 

Construção de novas relações e vínculos afetivos com colegas, 
educadores e demais profissionais, lidando gradativamente com o 
sentimento de afastamento temporário do contexto familiar; 

Compreensão de que as regras são passíveis de reformulação e 
discussão, entre os elementos do grupo; 

Construção gradativa de atitudes de manutenção, preservação e 
cuidados com seus pertences e os da escola; 

 
 
 

Oral e escrita 

Identificação pela audição de vozes comuns a seu cotidiano, bem 
como o atendimento quando for chamado por seu nome; 

Transmissão de avisos, recados e outros procedimentos correlatos; 

Participação de conversa coletiva, apoiando-se não apenas na fala 
complementar do adulto, mas também em sua memória e em seus 
recursos expressivos; 

Reconhecimento do próprio nome e do nome dos colegas; 

Identificação e reconhecimento de rótulos e embalagens no 
cotidiano, a fim de perceber suas funções e diferenças; 

Reconhecimento, identificação e registros das letras que compõem 
o nome próprio em diferentes situações; 

 
 

Corporal 

Adequação de gestos, movimentos e ritmos corporais as suas 
necessidades, intenções e ambientes, desenvolvendo a 
independência; 
Exploração de diversas formas de comunicação (tônica, gestual e 
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 verbal); 

Artística 
Expressão do pensamento simbólico por meio dos discursos verbais 
e não verbais; 

 
 

 
Natureza e 
sociedade 

Conhecimento e exploração de objetos e materiais utilizados (em 
diferentes atividades) no dia-a-dia (uso de ferramentas, materiais de 
limpeza, etc); 

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; 

 
 

 

9. METODOLOGIA 
 

 
 
 
 
 

 
Como, onde, 

com o quê e 

quando 

Criança 
Profissionais da 

educação 
Famílias 

O trabalho   a   ser 
desenvolvido    com 
as     crianças 
acontecerá        no 
horário letivo   em 
sala de aula, a partir 
do planejamento da 
professora   regente 
durante todo o ano, 
ou  fora  de  sala, 
mediante 
intervenções 
diferenciadas, 
quando necessário. 

O trabalho com os 
profissionais 
acontecerá no 
âmbito escolar por 
meio de discussões 
e troca de 
experiências, de 
acordo com as 
demandas trazidas 
pelas professoras 
regentes. 

O trabalho com as 
famílias acontecerá 
através de reuniões 
de orientações   e 
encaminhamentos 
para   atender   às 
necessidades  das 
crianças,  conforme 
às  necessidades 
trazidas   pelas 
professoras 
regentes      e 
familiares. 

Quem 
 Professora  Arthemisia  Everdiki Papadopulos Messinis - 

Professora-Orientadora do Projeto; 
 Professores regentes das 8 turmas da Instituição. 

 

Aprendizagens 

O planejamento das atividades que serão desenvolvidas estará 
fundamentado no Currículo em Movimento da Educação Básica e 
baseado nas atividades realizadas no contexto escolar, além do 
Regimento Interno da Rede Pública de Ensino e do Estatuto da 
Criança do Adolescente. 

 
 

 

10. CRONOGRAMA 

 
 

A professora regente aplicará o conteúdo conforme o planejamento de 

sala de aula e trará as especificidades de sua turma no momento da 

coordenação coletiva. 
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Em conjunto, serão definidas as estratégias de intervenção da 

professora-orientadora do projeto ao colaborar com o desenvolvimento integral 

do aluno. 

 
 

11. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 

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

atividades semelhantes àquelas que vivenciam em suas famílias, tais como 

comer, brincar, fazer a higiene. Contudo, na Instituição Educacional, “(...) essa 

experiência estará vinculada aos desafios da vida coletiva numa cultura 

diversificada e às exigências de um projeto político pedagógico sistematizado” 

(BARBOSA, 2009). 

Essas práticas sociais são conteúdos centrais na Educação Infantil 

porque, por meio delas, as aprendizagens são realizadas e o bem estar é 

garantido. O cuidado com o corpo também é um conteúdo educacional, 

associado à cultura e às relações sociais, ou seja, conhecimentos 

interdisciplinares como alimentação, aprendizagem das diferentes linguagens, 

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

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

sociais que devem ser problematizadas e orientadas no espaço da Educação 

Infantil a fim de garantir o desenvolvimento integral da criança (BARBOSA, 

2009). 

A maneira como as interações acontecem no âmbito da instituição 

influencia na qualidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento. A 

vista disto, o coletivo, a troca de experiência, a relação com os objetos, 

pessoas e os elementos sociais e culturais contribuem decisivamente para a 

construção de vínculos com o outro e com o conhecimento. 

Kashimoto (2010) enfatiza a importância de integrar a educação ao 

cuidado e a brincadeira, além de evidenciar as interações que esses elementos 

exigem: interação com o docente, interação com os pares, interação com os 

brinquedos e materiais, interação entre criança e ambiente e as interações 

entre a instituição, a família e a criança. 
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As interações e a colaboração entre crianças e adultos favorecem a 

conquista da autonomia, a construção da identidade, a expressão corporal, a 

ludicidade, o diálogo corporal, entre outros elementos que compõem a 

pedagogia da Educação Infantil. 

Estas práticas são aprendidas tanto na família quanto na escola, cujo 

desafio é proporcionar o aprendizado em um ambiente coletivo, em meio à 

diversidade. Assim, cresce a importância de uma constante interlocução entre 

essas duas instituições – escola e família, pois essa interação tem como fio 

condutor a missão de garantir à criança seu desenvolvimento integral. 

Portanto, a Instituição de Educação Infantil deve ser um lugar de 

encontros dialógicos, onde escola e família, ao exercerem funções distintas e 

complementares, devem ter um objetivo em comum: propiciar a formação de 

crianças capazes, competentes e ativas para enfrentar as complexidades da 

sociedade contemporânea. 

 
 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
 

A avaliação deverá ser contínua através da observação e registro da 

participação e envolvimento de cada aluno e do impacto que os conteúdos 

trabalhados tiveram sobre o dia a dia dos alunos tanto no ambiente escolar 

como fora dele. 

A avaliação do projeto acontece semanalmente nas reuniões 

pedagógicas coletivas, quando os professores podem compartilhar suas 

experiências e o crescimento pedagógico dos seus alunos. Espera-se que os 

professores sejam capazes de criar oportunidades para a estruturação e 

implantação de novos cenários pedagógicos, potencializando outras ricas 

situações de aprendizagens. 
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PROJETO BRINQUEDOTECA: UM ESPAÇO CRIATIVO 

 

"Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o 

desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu 

trabalho pode criar um mundo próprio, seu Eu e as suas circunstâncias." (FREIRE, 

1982, p.35). 

1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

Escola Classe 11. 

2. IDENTIFICAÇÃO 

TÍTULO: Brinquedoteca: um espaço criativo 

Unidade Escolar: Escola Classe 11 

PÚBLICO ALVO: Crianças de 4 e 5 anos que estão no 1º e 2º período da 

Educação Infantil. 

PERÍODO DE DURAÇÃO: Ano letivo de 2018. 

3. APRESENTAÇÃO 

              A presença da Brinquedoteca na escola e na vida das crianças tem um papel 

fundamental uma vez que vem proporcionar aprendizagem, aquisição de 

conhecimentos e desenvolvimento de habilidades de forma natural e agradável. 

Reconhecer o direito da criança e procurar garanti-lo de acordo com a Constituição 

vem sendo uma prática da equipe da Escola Classe 11 quando busca responder as 

necessidades dos, alunos de usufruírem de um espaço tranquilo,adequado, seguro e 

com possibilidades de aprendizagem. 

             No entanto pensar a Brinquedoteca num âmbito de um Centro de Educação 

Infantil é pensar não só num espaço de reconhecimento de direitos das crianças, mas 

também pensar na possibilidade de parcerias com profissionais de outras instituições 

de Ensino, em projetos de pesquisa e extensão, como mediadores entre a criança e o 

objeto da brincadeira, é criar espaços de formação objetivando especialmente a 

formação de professores, mediadores, brinquedistas, bolsistas, estagiários, é pensar 

em possibilidades de pesquisa sobre o brincar e o brinquedo, a criança na convivência 

com situações lúdica e de aprendizagem no processo de desenvolvimento, como 

também criar um acervo onde se inclua tanto o brinquedo tecnológico quanto o 

brinquedo construído e fabricado pela própria criança ou artesões. Como afirma 

Santos (1997), 
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... A ludicidade é uma necessidade do ser humano em 

qualquer idade e não pode ser vista apenas como diversão. O 

desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o 

desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa 

saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os 

processos de socialização, comunicação, expressão e construção 

do conhecimento. 

             Neste sentido, a Brinquedoteca vem proporcionar um espaço para que o jogo 

e a brincadeira sejam tratados como atividades voluntárias, livres, onde a criança 

representa seus desejos, sua realidade através do faz-de-conta, além de despertar a 

criatividade, o raciocínio, o significado de ganhar e perder e o convívio com outras 

crianças no mesmo grupo. 

           Assim o Centro de Educação de jovens e Adultos, através de sua 

brinquedoteca vem ampliar a possibilidade de concretização das intenções educativas, 

uma vez que possibilita oportunidades de educar e cuidar através de brincadeiras 

livres e orientadas, contribuindo para o desenvolvimento das capacidades infantis de 

relação interpessoal, de ser e estar com outros em uma atitude básica de aceitação, 

respeito, confiança e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da 

realidade social e cultural. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

              O projeto, Brinquedoteca? um espaço criativo partiu da constatação de um 

número significativo de alunos (as) do CEJA que para frequentarem as aulas traziam 

seus filhos (as) alegando não terem com quem deixá-los, e consequentemente 

atrapalhando as aulas, por precisarem da atenção de seus pais e também inquietando 

os professores. 

"As atividades lúdicas fazem parte da vida do ser humano 

e, em especial, da vida da criança, desde o início da humanidade. 

Entretanto, essas atividades, por muitos séculos, foram vistas 

como sendo sem importância e tendo conotação pejorativa." 

(SANTOS, 2000). 

              O Projeto "Brinquedoteca? um espaço criativo" do CEJA tem como objetivo 

oferecer um espaço lúdico para que os alunos (as) possam deixar seus (os) filhos (as) 

enquanto se encontram em atividades escolares. Além de ocupar o tempo ocioso das 

crianças com atividades lúdicas, promove a oportunidade de aprender brincando, o 

que contribui para o desenvolvimento intelectual da criança como o social. 
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5. METODOLOGIA  

             O presente será desenvolvido por um profissional responsáveis e demais 

voluntários, tais como bolsistas e estagiários de cursos de Letras ou Pedagogia. Para 

tanto, serão utilizadas diversas estratégias de trabalho, a promoção de atividades 

lúdicas através de jogos pedagógicos, brincadeiras populares, brinquedos diversos, 

leitura de livros de histórias infantis, a produção dos seus próprios brinquedos, 

divulgação à comunidade da existência da Brinquedoteca.  

           Os (as) usuários (as) serão crianças na faixa etária entre quatro e dez anos de 

idade, selecionadas pela coordenação pedagógica da escola que analisará a 

necessidade de cada aluno (a) /pai (mãe) de trazer o filho (a) para a Brinquedoteca. E 

todas as atividades realizadas pelas crianças para observar o seu desenvolvimento 

além de leituras para promover um embasamento teórico a respeito deste trabalho, 

serão registradas em diários de atividades. 

6. OBJETIVOS GERAIS 

A brincadeira é uma atividade voluntária e consciente, é uma forma de atividade 

social infantil onde a característica imaginativa e diversa do significado da vida, 

favorece uma ocasião educativa única para a criança. Sendo assim, é através da 

brincadeira que a criança representa o discurso externo e o interioriza construindo o 

seu próprio pensamento, desenvolvendo assim suas potencialidades. 

Neste sentido a brinquedoteca assume uma grande responsabilidade, pois é um 

espaço onde a criança passa a vivenciar situações do seu cotidiano e a criar e 

desenvolver sua própria personalidade, valores, éticas e atitudes diante outras criança. 

Portanto o espaço deve ter uma configuração visual e espacial que facilite o 

desenvolvimento da imaginação, espaços livres onde elas possam correr brincar, e 

construir casinhas", "cabanas", "lojas", "castelos", espaço para roupeiro com espelhos 

e roupas, espaços para leitura, teatro, espaços para pintura e artes plásticas, espaços 

para jogos e espaços com móveis com mesas, bancos, cadeiras de fácil manipulação 

para permitir a reorganização constante do local pelas crianças.  

É importante garantir um canto com espelho, maquiagens, roupas e fantasias 

para que as crianças possam utilizá-las nos períodos de jogos. 

Devemos considerar também que haja um período em que as crianças e o adulto 

responsável pelo grupo possam conversar sobre as brincadeiras vivenciadas, as 

questões, e se colocaram o material que utilizaram os personagens que assumiram; 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Desenvolver a socialização; 
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-Conscientizar sobre a importância em organizar o ambiente após as brincadeiras; 

- Ocupar o tempo ocioso das crianças; 

- Estimular o gosto pela leitura; 

- Aprender o respeito, a ajuda, a cooperação e compreensão entre as pessoas. 

 

8. RECURSOS HUMANOS 

- Profissionais da educação 

 

9. RECURSOS MATERIAIS 

- Espaço físico adequado; 

- Livros para didáticos; 

- Brinquedos pedagógicos; 

- Jogos; 

- Fantasias, 

- Audio-visuais. 

 

10. FASES DO PROJETO 

            Dentro de uma visão pedagógica moderna, o Ceja desenvolverá com a 

parceria dos profissionais designados, as atividades com as crianças assim 

denominadas:  

 

- Dançam da cadeira, brincadeiras de faz-de-conta; 

- Teatro de fantoches; 

- Brincadeiras com fantasias de palhaço, mágico, bailarina; 

- Brincadeira de roda, de bola, pula corda, pega-pega, esconde-esconde; 

- Jogos como: quebra-cabeça, jogo da memória, tiro ao alvo, pega vareta, boliche, 

puxa palito, encaixe, jogo com massa de modelar, dominó, jogo de montar; 
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- 

 Jogo de perguntas e respostas; 

- Leitura de livros infantis, 

- Confecção de brinquedos e objetos com material reciclável,  

- Pintura livre e com desenhos prontos. 
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NOME: PROJETO PARQUINHO BRINCAR, MOVIMENTAR E CRESCER 

 

1) Objetivo geral: 

 

            Favorecer o desenvolvimento de habilidades motoras, comunicativas e sociais, 

com vistas a permitir a exploração pedagógica das potencialidades infantis por meio 

do brincar contribuindo para o desenvolvimento psicomotor saudável. 

 

 2) Objetivos específicos: 

 

a. Constituir um espaço educativo onde as crianças possam brincar sem cobrança de 

desempenho; 

b. Contribuir para o desenvolvimento das habilidades motoras, intelectuais, afetivas, 

comunicativas e sociais das crianças; 

c.  Proporcionar tempo e espaço para o desenvolvimento das múltiplas potencialidades 

motoras e intelectuais das crianças;  

d.  Oportunizar espaços de interação onde as crianças possam manifestar suas 

potencialidades por meio de brincadeiras livres e dirigidas; 

e. Incentivar a valorização do brinquedo como atividade pedagógica promotora do 

desenvolvimento físico, intelectual, afetivo e social. 

   

3) A importância do brincar: 

 

            O brincar no parquinho escolar não se reduz apenas a uma estratégia para que 

as crianças possam extravasar toda sua energia. É por meio de brincadeira livres e 

das situações que criam, individualmente ou em grupo, que elas buscam compreender 

e explicar o mundo à sua volta. Assim, é comum ver e ouvi-las durante as brincadeiras 

espontâneas imitando movimentos, ações e posturas que vivenciam em casa, na rua e 

na escola. A imitação é uma das formas que elas encontram para fixar e manipular as 

informações que estão a sua volta.  

As brincadeiras espontâneas são as mais apreciadas pelas crianças, já que 

podem expressar sua liberdade de criação e de instituição de suas próprias regras, 

sendo o parquinho, então, um lugar propício para tais expressões infantis. 

 Os atos de correr, pular, subir, descer, escorregar e movimentar nos brinquedos 

de um parquinho contribuem para um desenvolvimento saudável, trazendo ótimos 

resultados para a saúde física e mental das crianças. O docente deve oportunizar as 
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experiências de apreciar os recursos do parquinho mediando esse processo de 

interação com os brinquedos e o outro. 

O parquinho oferece boa parte dos recursos indispensáveis para um bom 

crescimento. Para as crianças, o parquinho não é apenas um lugar para brincar. É um 

espaço que contribui para o desenvolvimento de habilidades motoras e sociais que 

serão úteis ao longo da vida e contribuirão para o processo de aprendizagem escolar, 

pois os brinquedos permitem que meninos e meninas explorem e experimentem na 

prática conceitos como deslocamento, espaço, força, tempo e movimento. 

As atividades no parquinho favorecem a socialização com outras crianças e 

com os educadores, assim como, o contato com a natureza, por isso, ir ao parquinho é 

muito estimulante para as crianças, sendo então uma das atividades propostas na 

escola, para ampliar suas aprendizagens, assim como, torná-las prazerosas. 

 

            Os brinquedos típicos dos parquinhos favorecem de forma significativa o 

desenvolvimento de habilidades motoras, contribuindo para o processo de descoberta 

infantil em relação as suas próprias capacidades, potencialidades e limites corporais, 

ao mesmo tempo em que permitem o aprimoramento das habilidades sociais e de 

comunicação. Dessa forma o parquinho escolar é um espaço educativo que vem a 

somar com a proposta pedagógica da Escola Classe 11 que busca pela formação 

integral de seus educandos. 

   

4) Princípios Educativos: 

 

a) Éticos: busca-se o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao outro. 

b) Políticos: busca-se promover o exercício dos princípios democráticos de 

convivência social; 

c) Estéticos: prima-se pelo desenvolvimento de atividades voltadas para exercício da 

sensibilidade, do espírito inventivo e da curiosidade pelo inusitado. 

d) Científicos: busca-se oportunizar espaços de exploração da natureza e dos recursos 

disponíveis, vivenciando e experimentando conceitos científicos por meio do brincar. 

e) Intelectuais: busca-se o aprimoramento das potencialidades infantis, por meio do 

desenvolvimento das habilidades motoras, intelectuais, comunicativa, sociais e 

afetivas. 

  

5) Metodologia: 

 

O uso do parquinho é determinado pelo interesse espontâneo que cada criança 

manifesta pelos brinquedos e recursos disponíveis, sendo o espaço de livre expressão 
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e experimentação, assim como, de desenvolvimento da coordenação motora e da 

convivência social. É nesse espaço de brincadeira livres que as crianças podem criar e 

instituir suas próprias regras, explorando o seu entorno físico, social e moral. Por 

exemplo, brincar no balanço ensina aprender a esperar a sua vez e partilhar os 

brinquedos, assim como, brincar na gangorra precisa da cooperação de um colega. 

Desse modo, as múltiplas interações estabelecidas na brincadeira livre e na 

exploração do espaço constituem-se atividades educativas significativas para o 

desenvolvimento infantil. 

  

 6) Organização do espaço: 

 

A disposição dos brinquedos no parquinho procura garantir a segurança das crianças, 

agilidade, movimentação e exploração de todos os recursos disponíveis. 

   

7) Regras de convivência: 

 

Todo espaço educativo precisa de regras para que de fato cumpra sua função. Nesse 

sentido, o uso do parquinho é guiado por quatro regras básicas que buscam reforçar 

os laços de cooperação, respeito entre os sujeitos e destes com o ambiente social em 

que estão inseridos. São elas: 

 

a) Ninguém brinca sozinho: visa desenvolver o sentido de grupo e uma educação para 

a vida comunitária e política; 

b) Tudo é de todos: visa o desenvolvimento da cooperação como princípio democrático 

de convivência; 

c) Brincar é cuidar: visa despertar o sentido de ordem e de corresponsabilidade com 

aquilo que é de todos; 

d) Brincadeira também tem regras: visa o desenvolvimento do respeito pelas regras 

sociais que garantem a segurança e o bem estar de todos. 

  

8) Referências: 
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