
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

CORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

ESCOLA CLASSE PALMEIRAS 

 

 

 

 

Escola Classe Palmeiras 

DF 205 Km 15 – Fazenda Palmeiras 

CEP 73.380-800 

Telefones: 37183468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Político Pedagógico 

 

2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

CORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

ESCOLA CLASSE PALMEIRAS 

 

 

 

 

 

Escola Classe Palmeiras 

DF 205 Km 15 – Fazenda Palmeiras 

CEP 73.380-800 

Telefones: 37183468 

 

 

 
 

2 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

CORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

ESCOLA CLASSE PALMEIRAS 

 

 

 

 

 

Escola Classe Palmeiras 

DF 205 Km 15 – Fazenda Palmeiras 

CEP 73.380-800 

Telefones: 37183468 

 

 

 
 

3 

 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
 

 

 

 

 

 

 

Educação como uma produção humana e contínua construção 

 

 

 

 

 

 

                                              PLANALTINA-DF, MARÇO DE 2018. 



  

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

CORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

ESCOLA CLASSE PALMEIRAS 

 

 

 

 

 

Escola Classe Palmeiras 

DF 205 Km 15 – Fazenda Palmeiras 

CEP 73.380-800 

Telefones: 37183468 

 

 

 
 

4 

  



  

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

CORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

ESCOLA CLASSE PALMEIRAS 

 

 

 

 

 

Escola Classe Palmeiras 

DF 205 Km 15 – Fazenda Palmeiras 

CEP 73.380-800 

Telefones: 37183468 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“.... e aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre é as 

marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a 

gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E tão bonito quando a gente sente que nunca está 

sozinho, por mais que pense estar ....” (Gonzaguinh 
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                                                        APRESENTAÇÃO 

 

A escola preocupada em fazer com que os alunos desenvolvam capacidades, 

ajusta sua maneira de ensinar  de modo a auxiliá-los a se adequarem às várias vivências a 

que são expostos em seu universo cultural. É importante que a escola tenha como função 

potencializar o desenvolvimento e todas as capacidades de modo a tornar o ensino mais 

humano, não deixando de atender as necessidades da criança que queremos formar e 

preparar para tornarem cidadãos críticos, criativos e conscientes, pois o mundo está em 

constante evolução. 

A proposta curricular deve ser pensada  de acordo com a realidade da 

instituição: características, identidade institucional, escolhas coletivas e particulares 

pedagógicas, de modo a estabelecer a integração dessas experiências.Para tanto, é 

necessário que o Projeto Político-Pedagógico seja elaborado de forma que as atividades, 

intencionalmente elaboradas: 

 Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação das 

experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem 

movimentação ampla e expressão da individualidade e desejos das crianças: 
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 Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 

progressivo domínio pelas formas de expressão: gestual,verbal, plástica, 

dramática e musical; 

 Possibilitem às crianças experiências narrativas, de apreciação e interação 

com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e 

gêneros textuais orais e escritos; 

 Recriem relações quantitativas, medidas, formas e orientações de espaço 

temporais em contextos significativos para as crianças; 

 Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais 

e coletivas; 

 Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

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

saúde e bem –estar; 

 Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos 

culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidade no 

diálogo e reconhecimento da diversidade. 

 Incentivem a curiosidade e o encantamento, o questionamento e exploração  

em relação ao mundo físico, social, ao tempo e à natureza; 

 Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

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

dança, teatro, poesia e literatura; 
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 Promovam 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; 

 Propiciem a interação e o conhecimento das manifestações culturais 

brasileiras; 

 Promover a formação pedagógica continuada, apropriada à Educação do 

campo e as oportunidades de atualização e aperfeiçoamento de profissionais 

em seus horários de coordenação pedagógica dentro e fora da instituição de 

ensino. 

Se pensarmos a escola como um lugar de convivência, de troca de experiências 

e de emoções, um lugar em que a imaginação e criatividade são estimuladas, então 

estamos falando de algo que é imprescindível para a formação do ser humano. 

O momento atual da educação brasileira e, principalmente com a tomada de 

consciência quanto à importância da educação infantil, exige mudanças na prática 

educativa, em virtude da necessidade de oferecer aos alunos uma formação compatível 

com as demandas do mundo moderno, valorizando habilidades, competências pessoais, 

conhecimentos e valores para além da aquisição de quantidade de informações.  
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                                                        HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

 A Escola Classe Palmeiras está localizada na DF 205, km 15 Núcleo Rural 

Palmeiras, Planaltina-DF. Iniciou suas atividades escolares em 1961, numa casa particular cedida, 

sob a responsabilidade do professor Valdir de Castro, conhecida como Escola Rural das 

Palmeiras. 

Considera-se como ato de criação o Decreto “N” n° 481-GDF, de 14/01/66 (Leg. do DF 

– vol.IV), por ter sido o primeiro a mencionar esta escola como integrante da rede oficial de ensino. 

Passou a ser denominada Escola Classe Palmeiras na Res. n° 95-CD, de 21/10/76 ( 

DODF n° 30, de 11/02/77- Suplemento e A.N. da FEDF vol. II ). 

Teve reconhecimento pela Portaria n° 17 – SEC, de 07/07/80 (DODF n° 129, de 

10/07/80 e A.N. da FEDF- vol.I). 

O Diário de Classe mais antigo de que temos posse,data do dia 01 de Março de 1971 

Contava na época com quinze alunos, em uma turma multisseriada.  Uma das alunas da época,  

trabalhou em nossa escola, até ser aposentada no ano de 2015, a senhora Valdete de Brito 

Vanderley da Silva. 

 Segundo informações da própria comunidade a professora desse período inicial de 

organização escolar, tinha como sobrenome Caetano, e permaneceu nesta instituição de ensino 

até o mês de maio, assumindo a professora Aguiar. 

 Na época por falta de condução para a área urbana, a professora passava a semana 

na escola e era responsável pela merenda e limpeza da mesma.A partir de 1985, a antiga aluna, 

que mora ao lado da escola, passou a ser a zeladora, fazendo os serviços de limpeza e merenda. 
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 Os professores que assumiam a regência da classe multisseriada também eram os 

responsáveis pela escola, assumindo dupla função. Por alguns anos a escola contou com duas 

turmas, portanto com dois regentes, sendo um deles o responsável pela escola. 

 Somente a partir de 1995, passou a ter um cargo de Direção, onde o mesmo só 

assumia a turma na ausência do professor regente. 

 Somente no ano 1996 foi implantado o sistema de energia elétrica, segundo 

registros encontrados nas atas de ocorrência da escola. 

 Em 2008 iniciamos o recebimento de água potável (CAESB) por meio do carro pipa, 

pois até o momento, o abastecimento era realizado com a água do rio, bombeada para uma caixa 

d’água (feita de amianto).  A fim de resolver essa demanda a SEE DF contratou a Empresa Fluxor 

no ano de 2010, para a perfuração de um poço tubular profundo, mas que tem, até o momento, a 

qualidade da água comprometida. Por esse motivo, ainda contamos com a entrega de água 

potável da CAESB, realizada por um “carro pipa”. Em 2015,  recebemos da SEEDF a instalação de 

uma nova caixa d’água com capacidade de 3000 l, e o abastecimento é realizado três vezes por 

semana, o que ainda é insuficiente para a nossa demanda semanal. 

Algumas dificuldades ainda são enfrentadas. Entre elas a falta de espaço físico, que 

tem gerado muitos transtornos. Não possuímos sala de coordenação para os professores, 

secretaria, banheiro para os funcionários, biblioteca, quadra esportiva, almoxarifado e a área 

externa não é adequada para realização de atividades esportivas e recreativas. 

A falta de transporte público também é uma problemática, pois no momento , há 

somente uma linha  que chega às proximidades da escola, o que gera a necessidade de transporte 

particular por  parte dos funcionários. 

 Estamos na era da tecnologia da informação, possuímos computadores, mas não 

temos acesso à linha telefônica fixa, e o acesso à internet só foi propiciado a partir de 2016, ainda 
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de forma limitada e instável. Instalamos uma antena para o funcionamento de um aparelho celular, 

que mantemos com recursos pessoais, para não ficarmos totalmente incomunicáveis, já que na 

área em que a escola está localizada não há cobertura de celular. Adquirimos uma antena 

parabólica para uso de toda a comunidade escolar, e fazemos uso de TV a cabo, custeada pelo 

MEC. 

A escola oferece a primeira etapa da Educação Básica (Art. 29 da LDB), a Educação 

Infantil, sendo distribuídas em três turmas, vale ressaltar que de fato possuímos apenas uma sala 

que está dividida por um madeirite, a outra sala foi construída pela comunidade, atendendo assim 

todos os alunos no turno matutino. Pedimos a abertura de nova turma, já que temos uma “lista de 

espera” com 16 alunos, que estão fora da escola por  falta  de vagas. Somos a única escola dentre 

9 comunidades rurais que atende  essa etapa – Ed. Infantil,possuímos três salas ociosas no 

período vespertino mas, até o final do mês de abril do corrente ano não tivemos finalizada a 

resposta da nossa solicitação. 

A equipe atual consta de 1 diretor: Sirram Mustafá Mendes Magalhães; 

 1 vice-diretor: Ádelly Marques Lopes; 

  1 chefe de secretaria : Danilo Vasconcelos de Araújo; 

 2 professores efetivos e uma professora em contrato temporário ; 

1 professor readaptado ( com restrição permanente ao contato com aluno), conforme 

memorando de apresentação; 

2 auxiliar de conservação de limpeza (sendo uma readaptada), 1 merendeiro e 4 vigias. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 A escola atende alunos da Educação Infantil, com uma turma de I Período (4 anos ) 

e duas de II Período ( 5 anos)  

 Sendo uma comunidade rural, vivemos situações típicas. Os alunos moram longe da 

escola, o que nos faz adaptar o horário de aula aos horários do transporte escolar. 

 Atendemos alunos de classes populares, filhos de lavradores, vaqueiros, caseiros, 

posseiros, empregadas domésticas, moradores de assentamento, assim como proprietários de 

chácaras. São interessados, companheiros e apresentam bom relacionamento entre si. A maioria 

deles é bem assistida pelos familiares, que vêem no estudo uma forma de ascensão social. Não 

tem acesso às atividades de lazer típicas da zona urbana, mas tem como diversão andar a cavalo, 

nadar no rio, colher frutos no cerrado, andar de bicicleta, jogar bola, conviver diariamente com a 

natureza. 

Temos dificuldade de promover a participação da comunidade escolar no segmento 

pais ou responsáveis nas atividades da escola, pois atendemos várias propriedades rurais 

distantes, e a sete comunidades diferentes: Quintas do Maranhão, Jardim Morumbi, Monjolo, Vale 

Verde, Programa de Assentamento Márcia C. Leite, Vila Taquaril, e a Comunidade Palmeiras, na 

qual a nossa escola está inserida. 

O aspecto pedagógico vem sempre demonstrando uma carência quanto a uma vivência 

cultural, ambientes letrados e lúdicos, jogos infantis e acesso às informações diversas. Práticas e 

hábitos muitas vezes comuns em outras comunidades e sociedades urbanas. 

 Dessa forma, para atender a uma formação mais sólida, pautada no Currículo Básico 

de Educação Infantil e nos Parâmetros Curriculares Nacionais, faz-se necessário o trabalho 

interdisciplinar, pluricultural e motivador. Que extrapole as barreiras do ambiente escolar e leve 
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nossos educandos, a partir dessa realidade, aproximar-se dos conhecimentos necessários para 

atuar de forma mais ativa e crítica, sendo agente das transformações sociais. 

Nos anos de 2016 /2017 e 2018 perdemos o coordenador, com base artigo 55 da 

Portaria 561/2017. Apesar das especificidades apresentadas por nossa equipe (escola do campo, 

que atende alunos exclusivamente de educação infantil -4 e 5 anos, provenientes de 7 

comunidades rurais, que não faz jus a supervisor administrativo ou pedagógico) endossadas pela 

CREP após visitas in loco  e UNiGEP/Planaltina  UnIEB /Planaltina terem se posicionado 

favoravelmente ao pleito, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas negou mais uma vez o nosso 

pedido. 

 As dificuldades encontradas em nosso dia a dia nos fazem reconhecer as melhorias 

que essa escola recebeu ao longo de sua existência. Funcionários satisfeitos e dispostos a ajudar 

sempre que solicitados, alunos que conseguem enxergar de fato a escola como seu segundo lar, 

pais que confiam em nosso trabalho e a CREP que não mede esforços para contribuir com a 

melhoria da qualidade do Ensino. 
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MISSÃO 

 

 O Projeto apresentado visa orientar a escola no cumprimento de sua função social, 

buscando assegurar o sucesso no desenvolvimento integral dos alunos. 

 Fica desde então, a escola compromissada a saber escutar o outro, ou seja, que 

tenha com a comunidade uma interação de modo a realizar um processo de construção dialética e 

coletiva. Nesse sentido, deve se levar em conta a realidade das comunidades atendidas por essa 

instituição, e as características individuais de cada aluno. 

 Toda a reflexão que se fizer sobre a problemática no contexto social remete 

necessariamente ao âmbito da Educação, pelo papel transformador que ela pode exercer no 

sentido de mudanças de concepções, de hábitos, de aquisição de novos conhecimentos e atitudes 

no meio humano e nas relações com a natureza. 

 Esse projeto oferece subsídios teórico-práticos à organização de estratégias 

pedagógicas e de gestão em Educação, que envolve os educandos, os educadores e a 

comunidade escolar. 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS 

 

 Na perspectiva da integralidade, ao considerar a criança como ser indivisível, inteiro e 

único, o trabalho em educação infantil deve basear-se em princípios. Os princípios éticos, políticos 

e estéticos, destacados pelas DCNEIs, orientam as aprendizagens a serem promovidas com as 

crianças. Os princípios são regras, códigos de conduta que governam nossas atitudes.O trabalho 

educativo na nossa instituição assentam-se sobre os princípios : 

Princípios éticos:  referem-se à valorização da autonomia , da responsabilidade,da solidariedade 

e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades. O trabalho educativo é organizado de forma que assegure às crianças a 

manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades,por meio da escuta sensível,  valorizando 

suas produções, e apoiando a conquista de sua autonomia. 

Princípios políticos: referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da criticidade e 

do respeito à democracia. A criança produtora e modificadora de sua cultura, participante da vida 

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

ambiente, por meio das múltiplas linguagens.  

Princípios estéticos: referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

pluralidade de manifestações artísticas e culturais. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

 Favorecer referenciais orientadores ao processo contínuo e progressivo de ampliação 

curricular, no que diz respeito à formação do cidadão dos educandos. 

 Aprender a investigar a realidade, identificar problemas, descobrir a rede de relações ente 

os problemas e propor soluções. 

 Organizar em grupos ou individualmente, desenvolvendo estratégias pedagógicas por meio 

de projetos de trabalho ou planos articulados. 

 Planejar e avaliar procedimentos interdisciplinares, considerando as afinidades entre as 

áreas e as escolhas temáticas, relacionadas com as deliberações da comunidade escolar. 

 Valorizar a educação como uma produção humana em contínua construção. 

 Analisar a realidade da escola em suas dimensões pedagógicas, administrativas, financeira 

e jurídica. 

 Discutir as concepções do coletivo sob o trabalho pedagógico como um todo. 

 Definir as ações da escola, os responsáveis por sua execução e os recursos visando à 

implementação do PADF. 

 Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas 

capacidades afetivas, física, ética, cognitiva de relação inter pessoal e de inserção social. 
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 Promover ações de integração como agente transformador da educação. 

 Preparar para a vida em sociedade, compreendendo a cidadania como participação social 

política no exercício de direitos e deveres com cooperação, solidariedade e respeito. 

 Promover o desenvolvimento de práticas críticas, responsável e construtiva nas diferentes 

situações. 

 Garantir o acesso, permanência e o sucesso na aprendizagem elevando a qualidade do 

ensino e desenvolvendo habilidades que formam no indivíduo capacidade de interação 

social. 

 Estimular atividades culturais e esportivas competitivas. 

 Promover a integração escola / comunidade. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proporcionar aos alunos uma experiência significativa, motivadora e integrante de 

aprendizagem.  

 Construir conhecimentos e habilidades para que eles aprendam e continuem aprendendo 

de maneira crítica e autônoma, condição para a inserção consciente em um mundo em 

constante transformação. 

 Desenvolver as capacidades de observação, análise, raciocínio lógico, comunicação e 

abstração que apóiem a construção de conhecimento científico e tecnológico. 

 Aprender conhecimentos socialmente relevantes para a vida de cada aluno e da 

coletividade. 

 Capacitar à resolução de problemas, a tomada de decisões, o desenvolvimento de atitudes 

de investigação e de autoconfiança nos processos de aprendizagem. 

 Valorizar a educação como uma produção humana em contínua construção. 

 Articular ações entre professores, equipes de direção e CREP, assegurando o fluxo de 

informações. 

 Implementar estratégias de recepção e de orientação aos professores quanto ao 

desenvolvimento do Projeto Pedagógico. 

 Desencadear ações de apoio à prática docente. 
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 Propor estratégias para o desenvolvimento da Proposta Curricular de modo a garantir a 

qualidade de ensino. 

 Reorganizar o tempo / espaço da escola, com vistas ao pleno desenvolvimento da diversas 

linguagens e do  

  letramento. 

 Definir os fundamentos teórico-metodológico norteadores da prática docente. 

 Organizar os Referenciais Curriculares em um eixo integrador, que articule a construção de 

diferentes linguagens e as relações que essa construção estabelece com os objetos do 

conhecimento. 

 Valorizar a formação continuada dos professores, estimulando a ação-reflexão-ação da 

prática pedagógica. 

 Vivenciar experiências prazerosas de aprendizagem ressignificando as atividades 

escolares. 

 Interagir solidariamente com seus pais e demais membros da comunidade escolar. 

 Perceber o espaço escolar como ambiente de trabalho cooperativo e de equipe, 

responsabilizando-se pela organização da vida coletiva e pela construção de novos 

conhecimentos. 

 Sentir-se apoiado e estimulado a refletir, questionar, pesquisar, tomar iniciativas, enfim, ser 

o sujeito ativo ao processo educativo. 
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CONCEPÇOES TEÓRICAS 

 Na escola e na vida, encontramos a multiplicidade de sujeitos e de modos de viver, 

pensar e ser. Mas encontramos também características e marcas que nos identificam como seres 

humanos, pertencentes a um período histórico, a uma região demográfica e a tantos outros 

agrupamentos que se entrelaçam. E por que isso acontece? Porque somos sujeitos culturais, não 

somos sujeitos errantes. Criamos vínculos, sentimentos, mundos, literatura, teorias, moda, filosofia, 

brincadeiras, jogos, arte; tudo nos enreda e nos diz que, mesmo sem caminhos traçados como de 

modo geral acontece com os animais, construiu história e histórias; cultura e culturas que nos 

enraízam, que nos envolvem e nos identificam. 

 E nós, professores, nos perguntamos: como se constrói a educação como prática de 

liberdade, no sentido de Paulo Freire? Educar para que as crianças e os adolescentes possam 

cada vez mais compreender o mundo em que vivem por meio do trabalho pedagógico com os 

conhecimentos que têm e com aqueles conhecimentos que vão, aos poucos, se apropriando pelo 

sentido vivo que possuem, e pelos interesses e desejos que geram. Nessa perspectiva, nossas 

crianças e jovens vão se sentindo cada vez mais livres para transitar socialmente porque entendem 

melhor a complexidade do mundo. Ao mesmo tempo, vão se sentindo cada vez mais integrados e 

fortalecidos pela dimensão de cidadania que a prática de trabalho organizado e colaborativo abre 

para todos. As experiências pedagógicas coletivas de que participam sinalizam a partilha e a 

construção cooperativa de ações comuns e o valor de todos e de cada um se revela. 

 Por isso se faz tão importante a organização curricular, pois dará subsídios para 

planejar os conhecimentos necessários para atender a formação desses cidadãos dentro do 

contexto sócio – econômico – cultural, levando em consideração a realidade desses educandos 

dentro da comunidade escolar, o que querem o que desejam o que esperam alcançar.  
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 Esse planejamento tem razões para que seja efetivado: ajuda a definir objetivos e 

metas que atendam aos reais interesses da turma, possibilita a seleção e a organização dos 

conteúdos mais significativos; permite organizar o que vai ser estudado de jeito lógico, garantir a 

escolha dos melhores procedimentos e recursos; dar mais estabilidade ao professor na sala de 

aula; evitar a improvisação; facilita a continuidade do ensino; auxilia o professor e alunos a tomar 

decisões de forma cooperativa e participativa. 

Nossa realidade, entretanto, está voltada para um público de alunos mais específico. 

Alunos que vivem no meio rural e freqüentam a escola do campo com turmas de Educação Infantil. 

Sendo assim, não podemos tratar a educação nessa instituição com a mesma metodologia 

acessada por alunos de escolas urbanas de ensino regular.  

A elaboração deste PPP teve como ponto de partida e suporte teórico-prático tanto 

documentos (normativas, pareceres, legislações, currículos), quanto ações coletivas desenvolvidas 

na rede pública levando-se em consideração que esta Unidade de Ensino desde 2013 atende 

somente a Educação Infantil, (como os nossos referenciais metodológicos) demos ênfase aos 

estudos da Legislação e outros documentos que regem esta modalidade de ensino, abaixo 

mencionados: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Referencial Curricular para a 

Educação Infantil, PNE ( 2011/ 2020), Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Parecer CEB n° 22 de 17 de 

dezembro de 1998, Parecer CEB n° 02 de 17 de 29 de janeiro  de 1999,Resolução CNE/CEB n° 

05/2009 de 17 de dezembro de 2009, Resolução CNE/CEB n° 05/2009 de 17 de dezembro de 

2009, Parecer CNE/CEB n° 20/2009, aprovado em 11 de novembro de 2009, Parecer CNE/CEB n° 

12/2010, aprovado em 08 de julho de 2010, Resolução CNE/CEB n°06 de 20 de outubro de 2010, 

Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil, Parâmetros Nacionais 
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de Qualidade para Educação Infantil, Projeto Político Pedagógico Carlos Mota, Parecer CNE/CEB 

n° 02/2003, aprovado em 19 de fevereiro de 2003, Parecer CNE/CEB n° 44/2006, aprovada em 09 

de agosto de 2006, Parecer CNE/CEB n° 02/2007 aprovado em 31 de janeiro de 2007, e o 

Currículo em Movimento da Educação Básica- Educação Infantil. 

Buscamos colocar o aluno como co-responsável pela sua aprendizagem, além de 

possibilitar-lhe o exercício de cidadania, o desenvolvimento do raciocínio lógico e de habilidades 

que contribuirão para o desenvolvimento pleno do aluno, respeitando os conhecimentos prévios e o 

ritmo particular de aprendizagem de cada aluno, numa perspectiva da realidade em que ele está 

inserido.  

O PPP fundamenta-se nos ideais dos movimentos sociais, tanto de luta pela terra 

quanto de melhores condições de vida para as populações do campo em seus diferentes 

segmentos. Educação e a escolarização têm função estratégica na afirmação de sua identidade e 

para a formulação de um novo projeto social do campo. É neste sentido que a SECADI/MEC tem 

elaborado a política de Educação do Campo. 

Para construir uma educação que contemple o campo é necessário colocar em questão 

idéias e conceitos há muito estabelecidos na sociedade, desenvolver novos conceitos de modo a 

reverter às desigualdades educacionais, historicamente construídas, entre campo e cidade. 

Os Marcos Normativos da Educação do Campo busca resgatar essas dimensões 

sociopolíticas, envolvendo os sujeitos educativos em uma distinta formal organização do trabalho 

pedagógico e do trato com o conhecimento, apontando tanto para a busca de processos 

participativos de ensino-aprendizagem, quanto de ação social para a transformação. No que se 

refere à metodologia, busca-se uma articulação entre planejamento, prática e apropriação de 
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conhecimentos. A opção é por uma metodologia problematizadora capaz de definir o educador 

como condutor do estudo da realidade. 

Outras propostas e projetos que já nos acompanhavam, não deixarão de existir em 

nossa escola. bem como a formação contínua de nossos professores e equipe de gestão 

pedagógica.  

Os projetos agem como veículo para melhorar o ensino, trazendo uma proposta das 

situações reais da criança, sendo de interesse dos mesmos, onde são divididas as tarefas e as 

responsabilidades e a autonomia torna-se essencial. 

 Portanto, para alcançar nossos objetivos educacionais, também realizamos projetos 

específicos criados pela equipe gestora, equipes docentes e profissionais com interesse no 

desenvolvimento educacional. Acreditamos que a gestão desse trabalho, políticas e programas, 

proporcionem a formação integral humana, articulada ao ambiente social de todos os envolvidos 

em educação e daqueles beneficiados por ela. 

Para que Educação Infantil? 

A Educação infantil é duplamente protegida pela Constituição Federal de1988, além de 

ser um direito da criança, é também um direito dos pais como trabalhadores rurais e urbanos em 

relação aos seus filhos e dependentes. A Educação Infantil ilustra a indivisibilidade e a 

dependência recíproca dos direitos humanos e une os direitos à educação, ao desenvolvimento e 

ao trabalho. 

A Educação Infantil, segundo os artigos 29 e 30 da LDB é a primeira etapa da 

Educação Básica, e abrange desde o nascimento, até a idade em que a criança ingressa no 
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Ensino Fundamental. A  Pré-Escola nasceu no âmbito educacional, preocupada com a formação 

para as séries posteriores. Cumpre ressaltar que, no ano de 2013, foi instituída a Lei Federal n° 

12.796/2013, que altera a LDB 9.394/96 e determina que a educação obrigatória e gratuita atenda 

as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, resultando na obrigatoriedade das famílias 

matricularem as crianças na Pré-escola. 

As denominações Creche e Pré-escola são controversas. Todavia, como a legislação 

atual ratificou essas denominações, os sistemas de ensino ainda os adotam em função do léxico 

legal. 

Segundo o Currículo em Movimento, todos os princípios constitucionais do ensino 

devem ser cumpridos na Educação Infantil: equidade no acesso e na permanência, liberdade de 

ensinar e aprender, pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, gratuidade, valorização dos 

profissionais da educação, gestão democrática e garantia de padrão de qualidade (art. 206, I a VII), 

além dos direitos previstos na legislação específica da infância: direito de ser respeitado pelos 

educadores, direito á creche ou pré-escola próxima da residência e direito dos pais ou 

responsáveis de ter ciência do processo pedagógico, bem como participar das propostas 

pedagógicas educacionais (ECA, Lei n° 8.069/1990, art. 53. II e parágrafo único). 

Em seu artigo 8°, as DCNEIs ressaltam que o objetivo principal da etapa é  impulsionar 

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

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

saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com seus 

pares etários, com crianças de diferentes faixas etárias e com os adultos. 
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O Ministério da Educação, por meio da sua Coordenação Geral de Educação do 

Campo/ SECADI- Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão-, tem 

como objetivo preparar os educandos e gestores para atuar na realidade da Educação do Campo. 

Orienta também a prática do educador no sentido de uma compreensão mais ampliada da escola e 

dos processos de ensino aprendizagem com vistas à consolidação de uma política pública apoiada 

na rica organização dos povos do campo.  

A Escola procura aprofundar sua inserção na comunidade da qual faz parte, por meio 

de atividades curriculares relacionadas à vida diária, ao ambiente natural e social, à vida política e 

cultural e às condições materiais dos educandos e da comunidade. 

Dentro da gestão Democrática e fazendo parte do Conselho Escolar está a 

comunidade. A Escola não pode deixar de refletir sobre o tipo de relação que pretende e deve 

manter com o meio social no qual está inserido, uma vez ciente de que influencia e é influenciada 

por esse meio. 

Se a escola, em sua essência, tem como papel proporcionar oportunidades para 

sistematização e para a consolidação do conhecimento construído social e coletivamente e, se isso 

ocorre a partir da interação dos sujeitos e destes com o ambiente em que vivem não é possível à 

instituição desenvolver as atividades educativas alheias aos anseios do povo de sua comunidade. 

Referindo-se a esta relação, Içami Tiba (2006) afirma que se deve lembrar sempre que pais e 

escola deveriam ser parceiros. Pais com coerência, constância e escola com conseqüência 

educativa são complementares. 

Aprendizagem- Conforme proposto pelo Currículo em Movimento da Educação Básica- 

Educação Infantil, elegemos a abordagem  por linguagens, como tentativa de não fragmentar os 
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conhecimentos e de considerar a multidimensionalidade das crianças, ainda que seja necessário 

indicar parâmetros para o trabalho educativo a ser desenvolvido.Espera-se que as linguagens 

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

trabalhadas. 

Segundo Alexandroff,- 2010, um novo olhar em relação à criança exige considerar que 

as aprendizagens são propiciadas por uma multiplicidade de linguagens. As palavras, gestos, 

afetividade, desenho, olhares, enfim, tudo o que compõe o espaço educativo funciona como 

referência de constância e continuidade para a criança, tornando a instituição educativa confortável 

e abrindo caminhos para a descoberta e as manifestações infantis. 

A Educação Infantil, nesta instituição tem como atribuição instigar a criança a conhecer 

o mundo, valorizando o conhecimento de cada uma ao organizar suas idéias para conviver em 

sociedade. 

As linguagens são as variadas formas de dizer-se, de exprimir-se, de registrar, de 

divulgar, de significar o mundo, apreendidas e aprendidas, porque ganham significado para as 

crianças quando há envolvimento afetivo e cognitivo. Por meio das linguagens, as crianças leem e 

absorvem o mundo ao seu redor. As diversas linguagens são ferramentas para a compreensão do 

mundo e produção de novos significados. 

Para Junqueira Filho (2012:2), é esperado que o profissional da educação infantil, 

sinta-se desafiado e estimulado a qualificar-se e apropriar-se de conhecimentos teóricos e práticos 

que qualifiquem a sua atuação, principalmente na atuação em creches e pré-escola. 

Ao longo da história, diferentes vertentes teóricas e seus estudiosos, tem subsidiado o 

repensar das vivências ocorridas na infância. Insistem na importância de contemplar as múltiplas 
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linguagens, mesmo que de forma implícita em seus estudos e conclusões. É recomendado que 

haja tempo e espaço para as interações socioculturais, brincadeiras, atividades lúdicas 

expressivas, artísticas, jogos, músicas, etc. 

Embasados nos referenciais que norteiam a educação infantil, a nossa proposta 

estrutura-se didaticamente, a partir das práticas sociais e linguagens que representam, mas não 

esgotam as múltiplas práticas e linguagens da criança: Cuidado consigo e com o outro, Interações 

com a natureza e com a sociedade, Linguagem Artística, Linguagem Corporal, Linguagem 

Matemática, Linguagem Oral e Escrita e Linguagem Digital. 

Portanto, ao final da etapa da Educação Infantil, espera-se que as crianças tenham 

instrumentos de comunicação, expressão e representação, necessários para poderem 

compreender, criar e atuar no mundo que os envolve. 

O Currículo em Movimento da Educação Básica- Educação Infantil nos leva a refletir 

que “... o mundo é o grande conteúdo da Educação Infantil.” (pág 89).  
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 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

  

              Considerando as especificidades do atendimento educacional na Primeira Infância, as 

duas semanas iniciais do ano letivo são planejadas para a acolhida e adaptação das crianças no 

ambiente escolar.  

            As  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI, 2009, p. 17) 

orientam : “ Na busca de garantir um olhar contínuo sobre os processos vivenciados pela criança, 

devem ser criadas estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos por 

elas,sendo necessário planejar e efetivar o seu acolhimento e de suas famílias quando  do 

ingresso na instituição”.  

          A adaptação é o processo pelo qual a criança passa desde seu ingresso na escola até que 

permaneça nela com tranquilidade, e sem sofrimento. Sendo assim, a fim de obtermos sucesso 

nesse processo, aproveitamos a semana pedagógica  para planejar as ações/atividades a serem 

desenvolvidas com a participação efetiva de cada segmento envolvido ( família, equipe gestora, e 

demais profissionais da escola).  

           Recebemos as famílias no primeiro dia de aula, com uma reunião de pais/professores, onde 

apresentamos a visão, missão, valores e estratégias de trabalho da nossa instituição. 

Aproveitamos o Projeto Hora Alegre, para iniciarmos com a história que norteará a sequencia 

didática a ser trabalhada durante o período de inserção/ adaptação, de forma que o trabalho seja 
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contextualizado, prazeroso, que leve à aproximação mediante interações positivas, criação de 

vínculos afetivos e minimize a ansiedade que a  “separação” do exclusivo convívio escolar possa 

causar aos envolvidos no processo ( alunos e familiares). Organizamos  tempos, materiais, 

ambientes, sequências didáticas de forma específica nas duas primeiras semanas de aula, de 

forma a propiciar uma adaptação na perspectiva de acolhida, afinal, a qualidade do acolhimento, 

garante o êxito da adaptação e consequentemente da qualidade do trabalho pedagógico  da 

escola. 

             Após releitura dos Projetos Político-Pedagógico de anos anteriores e reflexão sobre a 

aplicabilidade dos projetos desenvolvidos, foi feita a avaliação de que os assuntos a serem 

trabalhados em 2018 serão: Projeto Hora Alegre, Projeto Plenarinha de Educação Infantil ( 

Universo do Brincar) , Projeto Alimentação na Educação Infantil, mais que cuidar : Educar, Brincar 

e Interagir , Projeto Dia do Campo ,  Projeto Saltando para o desenvolvimento, Projeto Circuito de 

Ciências, Projeto Bolsa de Leitura, todos estes projetos listados a cima tem a parceria com a 

Subsecretaria de Educação Básica –SUBEB. Projetos que fazem parte do calendário Escolar e que 

serão desenvolvidos ao longo do ano letivo de 2018: Semana Distrital de Conscientização e 

Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (Lei 

Distrital nº 5.714/2016) [05 a 09/03], Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas 

UE/SEEDF (Lei Distrital nº 5.243/2013) [19 a 23/03], Semana de Educação para Vida (Lei Federal 

nº 11.998/2009) [07 a 11/05]. Outros projetos realizados pela escola agregarão as necessidades do 

ambiente escolar e atenderão suas especificidades. 

 Os tempos são organizados de forma articulada, com a participação das crianças , elas 

lidam com a duração, periodicidade, seqüência, rotina (etc). Sendo assim conseguem antecipar 

fatos, fazer planos e construir sua noção de tempo. Os momentos são alternados em atividades de 

higiene, alimentação, repouso, atividades coletivas, atividades diversificadas, atividades 

coordenadas pelo professor, atividades de livre escolha da criança, ainda que supervisionadas 

pelos profissionais. 
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 Existem muitas possibilidades de organização do trabalho pedagógico ao longo da 

jornada diária, semanal, bimestral. Planejamos situações didáticas que integram e articulam as 

linguagens não somente em cada turma, mas também no coletivo escolar. 

 A nucleação da escola do campo, realidade vivida por nossa escola, retirou o direito da 

criança de estudar na própria comunidade em que vive, conforme determinado pelas Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica do Campo. E com isso, dificultou a participação dos pais no 

cotidiano escolar dos seus filhos. A maioria deles não possui meios de transportes próprios e 

atualmente, sequer transporte público na região, o que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

inviabilizava o seu deslocamento à esta Instituição de Ensino. Problema que está sendo 

minimizado a partir da autorização dos pais ou responsáveis de fazer uso do transporte escolar em 

dias de reuniões. 

 Até o momento, não temos alunos diagnosticados com necessidades especiais, porém, 

temos realizado estudos e discussões para nos prepararmos para atender essa possível demanda. 

Entre elas o estudo da adequação curricular e os indicadores do que a criança pode aprender, de 

como e quando aprender, das distintas formas de organização do trabalho pedagógico e de 

avaliação. A escola não conta com o Serviço de Apoio à Aprendizagem (apoio pedagógico 

especializado oferecido aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, de caráter 

temporário ou permanente, por meio de atuação conjunta de professores com formação em 

pedagogia e com licenciatura em psicologia ou psicólogo, em um trabalho de equipe 

interdisciplinar).  

              A proposta é de atuação preventiva e interventiva no sentido de colaborar para a 

superação das dificuldades encontradas no processo de ensino e de aprendizagem, numa 
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abordagem contextualizada ao meio sócio-histórico-cultural no qual o aluno está inserido e nas 

relações estabelecidas com os mediadores e a comunidade escolar.  

 A nossa escola não dispõe de laboratórios. nem de biblioteca, o que prejudica a qualidade 

do trabalho pedagógico, especialmente no desenvolvimento da linguagem digital. 

 

 

CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 A avaliação da aprendizagem nas escolas públicas do Distrito Federal é orientada pelo 

documento Diretrizes para avaliação, onde é apresentada, em síntese, na seguinte concepção: 

diagnóstica, processual / contínua / cumulativa e participativa. 

 Há aspectos relevantes a se considerar no processo de avaliação de aprendizagem, 

como uma nova concepção de educando da parte do educador: cada aluno é único, crítico, 

criativo, inventivo, descobridor e observador. 

Através da avaliação individual e coletiva, da metodologia e da própria aprendizagem, 

procuramos definir critérios e replanejar as atividades e criar novas situações que gerem avanços 

significativos e qualitativos. 

Uma reflexão se faz importante nesse sentido. Joel Martins (apud Hoffman,1997) 

afirma que “a avaliação é reflexão transformada em ação. Ação essa que nos impulsiona a novas 

reflexões. Reflexão permanente do educador sobre sua realidade e acompanhamento passo a 

passo do educando, na sua trajetória de construção do conhecimento”.  

O aluno deve ser avaliado em relação a si mesmo, pois difere dos demais em termos de 

experiências, interesses, capacidades e aptidões. Cabe a nós, envolvidos no processo avaliativo 
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educacional, proporcionar oportunidades de ensino e de aprendizagem que lhe possibilitem o pleno 

desenvolvimento. 

Nesse sentido, o registro constitui-se elemento essencial do processo avaliativo e 

cabe ao adulto que convive com a criança proceder às anotações e demais formas de registro. 

 Entendemos que a avaliação não é um mecanismo que deve ser usado como forma de 

“mensurar “ou rotular o aluno, dando ênfase aos seus erros e tão pouco menosprezando os seus 

acertos”“. A nossa concepção baseia-se na proposta do Currículo da Educação Básica Educação 

Infantil, que defende que a função formativa é a que melhor contribui ao processo democrático de 

ensinar e aprender. 

  A avaliação formativa possibilita ao educando ser um agente ativo e interventivo no seu 

processo de aprendizagem, fazendo com que a mesma seja significativa para ele. Os alunos 

participam da avaliação das atividades e de seus registros, ficando explicitado para ele desde o 

princípio os critérios e objetivos esperados sempre buscando respeitar a subjetividade de cada um. 

  A autoavaliação dos alunos proporciona a reflexão de suas atitudes, direcionando também 

o professor nas intervenções que podem ser realizadas. Tais reflexões são feitas constantemente 

quando as crianças são levadas a um conflito de pensamento quanto suas atitudes e o que elas 

julgam correto. Diariamente, nas rodinhas de conversa, surge também a oportunidade para que as 

crianças possam comentar sobre o seu dia, sobre a sua participação em sala de aula, brincadeiras, 

relacionamento com os colegas e profissionais da escola. 

  As reuniões de pais poderão ser realizadas no final de cada bimestre com a tentativa de 

envolver a família no processo de ensino aprendizagem, possibilitando que a mesma conheça a 
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proposta pedagógica, bem como rotina, metodologia de trabalho, as estratégias utilizadas, sempre 

enfatizando a importância do apoio familiar em todo processo educativo do aluno. 

  As tarefas de casa são desenvolvidas levando-se em consideração a vivência dos alunos e 

o contexto em que a comunidade escolar está inserida. São, contudo, associadas à aquisição das 

linguagens e projetos desenvolvidos na sala de aula objetivando desenvolver o senso de 

responsabilidade e autonomia, além de fixar aquilo que foi trabalhado em sala. Vale ressaltar que 

as tarefas escolares são elaboradas tendo em vista a experimentação, a descoberta do mundo, do 

outro, da vivência, entre outros. 

  As tarefas de casa buscam contribuir com o desenvolvimento de hábitos saudáveis, onde 

os alunos possam sentir-se mais seguros e confiantes. 
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 

 

PROCEDIMENTOS: AÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

 

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

precisa ser considerado juntamente com os eixos gerais do Currículo da Educação Básica da 

SEEDF: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e 

Educação para a Sustentabilidade. Nesse sentido, o trabalho pedagógico com a infância implica 

considerar esses eixos, ensinando a formar opinião, levando em consideração a base familiar e 

valores, éticos e sociais. 

O cotidiano escolar está repleto desses eixos concretos, emergentes e que reclamam 

ações sobre questões, como: diversidade cultural e biodiversidade, diversidade em relação à 

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

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

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

Para mediar às aprendizagens, promotoras do desenvolvimento infantil, é preciso 

tencionar uma ação educativa devidamente planejada, efetivas e avaliada. Por isto, é 

imprescindível pensar o tempo, os ambientes e os materiais. Ressalte-se, entretanto, que o que 
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determina as aprendizagens não são os elementos em si, mas as relações propostas e 

estabelecidas com eles: Materiais, Ambientes e tempo.  

 

 

  ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

 A avaliação do Projeto Pedagógico é um processo contínuo, é uma espécie de 

mapeamento que vai identificando as conquistas e os problemas da escola, para que possa 

alcançar o seu desenvolvimento. Portanto, tem caráter investigativo e processual, passando assim 

a contribuir com a função básica da escola, que é promover a cidadania para todos. 

 A avaliação tem a função de orientar os procedimentos que a gestão irá tomar de acordo 

com o projeto pedagógico da escola. É através dela que obteremos informações básicas se 

estamos conseguindo realizar as atividades propostas, onde são concentradas as dificuldades e de 

que naturezas são, e para pensar até que ponto essas dificuldades estão relacionadas com o que 

foi proposto, com os materiais utilizados, com o tempo oferecido, ou com outras condições gerais 

da escola. A partir daí as atividades podem ser reprogramadas para atingir as metas propostas. 

 Nesse sentido, é preciso que a avaliação esteja presente em todos os momentos da 

elaboração deste projeto, não podendo restringir-se aos segmentos internos da escola. Assim, a 

comunidade escolar deve ser ouvida acerca do projeto que ela espera da escola – o projeto capaz 

de ajudar a escola a alcançar da melhor forma possível, sua função social. 
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ANEXOS 

 

PROJETOS: 

 

 SALTO PARA O DESENVOLVIMENTO 
 

 BOLSA DE LEITURA 
 

 PROJETO ALIMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, MAIS QUE CUIDAR : 
EDUCAR, BRINCAR E INTERAGIR 

 

   A ESCOLA DO CAMPO QUE QUEREMOS ( DIA DO CAMPO) 
 

 PLENARINHA: O UNIVERSO DO BRINCAR 
 

 

 HORA ALEGRE 
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 SALTO PARA O 

DESENVOLVIMENTO  
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Justificativa 

 O presente projeto é uma proposta de trabalho com os alunos do 1° e 2° período desta 

instituição de ensino, que visa atender as perspectivas de desenvolvimento das linguagens e da 

psicomotricidade. 

 A proposta é reunir as turmas para pular corda, cantar e contar,  participar de circuitos que 

envolvam arrastar-se, rolar, saltar, abaixar-se, acertar alvos, movimentar-se  com implementos 

materiais: cordas, arcos, bastões, etc ,resgatando  brincadeiras antigas e populares para 

proporcionar diversão , interação e desenvolvimento motor aos alunos.Desenvolvendo nas 

crianças a compreensão da capacidade que elas têm de se mexer, criar e controlar os próprios 

movimentos. Isso provoca o descobrimento do próprio corpo e de tudo o que é possível fazer com 

ele. E , por ser uma atividade que pode ser desenvolvida em grupo ou individualmente, os 

educandos aprendem a importância de se relacionar com os colegas respeitando o espaço e a vez 

de cada um. Explora atitudes cooperativas e solidárias é um dos principais objetivos da educação 

infantil. 

 Trabalhar com o movimento exige ultrapassar o simples deslocamento do corpo no espaço, 

visto que a linguagem corporal permite a exploração e descoberta dos espaços e ambientes. 
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Objetivo Geral  

 

 Desenvolver as diversas linguagens e a psicomotricidade. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

- Ampliar o repertório de brincadeiras com uso de cordas. 

- Identificar a evolução das diferentes formas de brincar com cordas ao longo dos tempos. 

- Desenvolver a coordenação motora e o equilíbrio.  

- Propiciar momentos de diversão e interação entre os educandos. 

- Desenvolver a capacidade de movimentar-se de maneira rítmica. 

- Resgatar as cantigas populares. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADES  
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1°MOMENTO  

Levantar informações acerca de quais brincadeiras com cordas os alunos já conhecem,  registrar 

as informações que serão visualizadas. Em seguida realizar todas as brincadeiras sugeridas. 

 

2°Buscar conhecimento junto aos familiares a fim de ampliar o repertório de modalidades de 

brincadeiras de pular cordas. Acrescentar as informações obtidas as já registradas anteriormente, 

promovendo uma nova rodada de brincadeiras. 

 

3°dividir a turma em grupos de quatro ou cinco alunos para a construção de brincadeiras, que 

serão vivenciadas em seguida.  Registrar por meio de desenhos como é a modalidade criada  

 

CRONOGRAMA 

   As atividades propostas deverão ser realizadas no período que compreendem todo ano letivo, 

para que as mesmas tenham a possibilidade de desenvolver as linguagens e a psicomotricidade 

 

AVALIAÇÃO 
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  Através da observação e análise do desenvolvimento de cada aluno quanto o respeito às regras, 

adaptações quanto a condição do grupo e do espaço, participação, e cooperação. 
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BOLSA DE LEITURA 
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INTRODUÇÃO 

 

 

                           O presente Projeto é uma  proposta de trabalho com alunos do 1º e 2º Período de 

nossa Instituição Educacional, que tende a atender as perspectivas de desenvolvimento da 

linguagem oral, expressiva, artística e emocional, através do desenvolvimento de atividades, com 

suporte em livros literários. 

                           A proposta é que nossos alunos possam criar hábitos de leitura, mesmo sem a 

aquisição da linguagem escrita, estreitamente laços familiares ao possibilitar a organização da 

leitura de livros com pais, mães e irmãos, onde o aluno torna-se expectador ativo da leitura pelo 

adulto ou por aqueles que dominam a leitura. 

                            Dando prosseguimento ao trabalho desenvolvido nos lares dos alunos, com a ida 

e retorno da “bolsa da leitura”, onde as crianças estarão incumbidas de registrar suas impressões a 

cerca de um determinado livro, com o apoio de seus pais, ou responsáveis pelo auxílio das tarefas 

do aluno em casa, também ocorrerá o reaproveitamento da leitura realizada com atividades em 

sala de aula que promovam as diversas expressividades. 

                            Buscaremos focalizar os aspectos sócio-histórico da aquisição da escrita, 

transmitindo e recebendo práticas sociais através das atividades realizadas. 

                            O favorecimento de uma vivência com letramento também é uma busca dessa 

proposta, pois tendo em vista que aquisição da alfabetização e letramento são fenômenos 
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interdependentes e indissociáveis, pois mesmo na Educação Infantil, as crianças podem 

compreender que os livros têm autores, observar ilustrações, interpretar oralmente, identificar e 

classificar objetos, fazer sua releitura, entre outras habilidades que pertencem ao campo  do 

letramento. 

                       

JUSTIFICATIVA 

                           É uma necessidade educacional da nossa atualidade, que o letramento nos sirva 

como instrumento par a domínio do uso da língua nas diversas situações comunicativas que 

ocorram na realidade social, de modo que nossos alunos percebam que o ato de escrever e ler faz  

parte da vida e que a escola tem papel fundamental nessa construção. 

                           Faz-se necessário, então, que a escola crie espaços de aprendizagem em que a 

criança pode ler e escrever, com propostas num ambiente “vivo”, que lhe permita ler o mundo com 

sentimento, com criação, instrumentalizando-as para que estejam aptas ao uso das múltiplas 

linguagens em situações diversas, e que também possibilitem às crianças experiências de 

narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes 

suportes e gêneros textuais orais ou escritos, tendo em vistas que o letramento compreende. 

 

                        (...) as práticas de uso social e da escrita, pois percebe que os textos são para “ler”, 

conhece os objetos: livro, revista, gibi, jornal, entre outros portadores de textos: observar que estes 

são lidos da esquerda para a direita e de cima para baixo: compreende que os livros têm autor, 
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ilustrador, tem capa, paginação, entre outros elementos, e são destinados a determinados leitores: 

identifica o objeto de cada gênero dentre outros (Pinhais, 2010:92). 

                   Como se não bastasse o letramento e sua importância em ser desenvolvido também 

na Educação Infantil, ainda encontramos na presente proposta, a leitura em casa dos livros a 

serem levados na “Bolsa de Leitura”, que por si só já transferem à criança a idéia de 

responsabilidade com o cuidado com o material e prazos para realização das atividades, 

proporcionando-lhe também uma vivência  mais autônoma, ainda nos deparamos com a 

expectativa de desenvolver o hábito da leitura em ambiente familiar, proporcionando ampliar a 

convivência harmoniosa entre aqueles envolvidos na atividade, o que ver seus pais, ou aqueles 

que assumirem tal tarefa, dedicando parte do seu tempo para as responsabilidades oriundas da 

escola. 

 

 

OBJETO GERAL 

 

                        Possibilitar às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com 

as linguagens, oral, escrita, artística, corporal, e outras, assim como o  convívio com diferentes 

suportes e gêneros textuais e escritos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Utilização de diferentes linguagens para comunicar-se. 

-Comunicação oral como os pares e com adultos. 

-Ampliação e adequação progressiva do vocabulário. 

-Reconto e dramatização de histórias lidas. 

-Apreciação pela escuta de obras literárias.. 

-Apreciação pela escuta de obras literárias. 

-Valorização de leitura como fonte de prazer e entretenimento. 

-Conhecimento de que produções escritas têm autores. 

-Conhecimento de vários gêneros textuais. 

-Diferenciação entre e desenhos. 

- Aproximação de pais e de familiares, pelo desenvolvimento do hábito da leitura. 

- Desenvolvimento das linguagens dramática, gestual, artística, oral, corporal, facial e outras. 
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Propostas de atividades 

 

                                     Apresentação da Bolsa de Leitura e do “mundo encantado” dos livros. 

 

Atividades de leitura, registro e reconto: 

 

Atividades Duração Participantes Local Materiais 

Leitura 1 semana Aluno (a) com o 

livro da semana e 

pais ou 

responsáveis 

Casa dos 

alunos 

Livro literário 

Produção do 

Registro 

1 semana ( 

mesmo 

período do 

livro em 

casa) 

Aluno (a) com o 

livro da semana e 

pais/ responsáveis 

Casa dos 

alunos 

Bolsa de leitura (contendo lápis 

de cor, cola, tesoura, giz de 

cera, canetinhas, caderno de 

produção literário feita de 

cartolina). 

Reconto 10 min. Aluno (a) que 

realizou a leitura 

Sala de 

aula 

Livro lido e Caderno de 

produção 
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em casa e 

ouvintes, alunos 

da classe e 

professor (a) 

Atividade 

Coletiva 

30 min. Alunos da classe e 

professor (a) 

Sala de 

aula 

Os materiais serão pré-

determinados pelos 

professores, de acordo com as 

atividades a ser realizada 

coletivamente. 

 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Leitura 

 

Fica a cargo do(a) professor (a) a escolha do livro literário a ser levado  pela criança na bolsa de 

leitura, de acordo com a idade e interesse dos seus alunos. 

Os pais ou responsáveis serão orientados a realizar a leitura e apoiar as crianças na realização da 

atividade do Caderno de Produção, através de uma mensagem de orientação ( anexo). 
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Produção do Registro 

As crianças juntamente com o responsável pelo apoio da atividade em casa, preenchem a ficha de 

avaliação da leitura (anexo 2). 

Em seguida ficam responsáveis pela confecção  de uma ou duas páginas do Caderno de 

Produção, que consiste no registro ou reconto de partes do livro, ou resumo da leitura, através de 

desenhos, frases ou trechos do livro (escritas pelos pais), colagens, fatos, entre outros registros. 

Reconto 

Esse deverá ser um momento de avaliação do gripo do livro lido pelo colega, onde, dependendo do 

interesse gerado, as crianças poderão realizar uma atividade artística, entre outras atividades. 

 

CRONOGRAMA 

 

As atividades propostas deverão ser realizadas no período que compreende todo o ano letivo, para 

que todos os envolvidos no projeto tenham a possibilidade de participar das atividades 
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AVALIAÇÃO 

 

               Avaliação constitui elemento importante na análise da eficácia de qualquer processo 

construtivo, principalmente quanto aos processos de aprendizagem. 

                No Projeto apresentado aqui, a avaliação e fator que resignifica as propostas de 

atividades, uma vez que torna flexível àquilo  que foi pressupostos como meio para atingir os 

objetivos a que nos propomos, 

                A  avaliação, portanto, deve estar  pautada nos objetivos de aprendizagem para a 

proposta em a questão, utilizando indicadores que nos fomentem quanto ao atendimento do 

objetivo geral e dos objetivos específicos deste Projeto. 

               O maior de todos os indicadores de avaliação, neste caso, é a própria observação e 

análise do desenvolvimento das expressões próprias das propostas para a Educação Infantil, 

através dos relatos e recontos. 

               Espera-se como ganho maior, que as crianças possam manisfestar desenvolvimento nas 

diversas formas de linguagem e que possamos utilizar a avaliação como meio de julgar a 

necessidade da mudança ou adequação das estratégias utilizadas e garantir o sucesso dos 

objetivos propostos, bem como a continuidade do Projeto desenvolvido. 
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

MAIS QUE CUIDAR, 

EDUCAR,BRINCAR E 

INTERAGIR 
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Introdução 

                 O projeto propõe transformar o momento das refeições em um ambiente de convívio e 

aprendizagem, desenvolvendo os eixos  basilares da educação infantil educar,cuidar,  brincar e 

interagir,modificando a sua visão e relacionamento com o alimento. 

                  Ninguém faz uma refeição apenas para matar a fome. O tempo que se abre na rotina 

para comer sempre teve, ao longo da história, uma função social. As horas do almoço, do jantar ou 

do café também são usadas pelas pessoas para compartilhar um prazer e um modo de ser e viver. 

Sem contar os aspectos afetivos que são mobilizados quando o aroma do feijão sendo refogado, 

do leite fervido e do café aguça os sentidos, principalmente em nossa Instituição que possui duas 

salas de aulas e a cantina fica muito próxima à elas. Provocando sensações indescritíveis. As 

crianças precisam comer em ambientes agradáveis e acolhedores, que demonstrem o respeito que 

a escola tem com elas. 

                   Percebemos a importância de cuidar deste momento, e o merendeiro que antes servia 

os educandos na porta da cantina, passou a levar as refeições até a sala, colocando à mesa para 

que os próprios alunos possam se servir. 

                   Antes percebíamos que passávamos o conceito de que a hora da refeição é apenas 

para alimentar-se. Decidimos implantar o sistema self-service, pois ele dá autonomia às crianças 

na hora da escolha, colabora no processo de reeducação alimentar e promove uma mudança de 

comportamento. 

                    Realizamos reuniões a princípio com os professores para falar da importância 

pedagógica e social do projeto e para que o mesmo alcance o sucesso esperado, realizamos 

encontros com os pais para que os mesmos incentivassem seus filhos quanto aos hábitos 

alimentares. 

                    Ampliou-se assim o conceito que a palavra refeição tinha em sua origem latina 

(refections), que era o de reparação das forças físicas e mentais. Os educandos da escola estão 

aprendendo a se servirem sozinhos. O merendeiro tem colaborado, levando a todas as salas as 



  

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

CORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

ESCOLA CLASSE PALMEIRAS 

 

 

 

 

 

Escola Classe Palmeiras 

DF 205 Km 15 – Fazenda Palmeiras 

CEP 73.380-800 

Telefones: 37183468 

 

 

 
 

55 

refeições do dia. A mudança está ocorrendo nos lares, pois de maneira significativa, os educandos 

passaram a exigir que os responsáveis arrumassem a mesa e sentassem juntos para realizar as 

refeições e que as mesmas tivessem verduras e frutas e os demais alimentos que contam na dieta 

da escola. 

                    Um dos principais objetivos que estamos alcançando se refere ao desperdício, pois 

quando as crianças aprendem a importância de se servir com autonomia e fazer as próprias 

escolhas em relação ao tipo de alimento e à quantidade necessária para colocar no prato, 

aprendem consequentemente a evitar o desperdício. 

 

   JUSTIFICATIVA 

 

                  O PROJETO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS QUE CUIDAR, EDUCAR,BRINCAR E 

INTERAGIR, surgiu com a necessidade de transformar os horários de refeição (café da manhã e 

almoço) em  momentos de interação, convívio e aprendizagem. 

                   De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil, 

todas as atividades na Educação Infantil envolvem o cuidar e o educar.  Portanto, na hora das 

refeições, o profissional está também educando. Por quê? Porque norteia as crianças sobre a 

importância da alimentação, a necessidade de comer verduras e frutas, o modo de se sentar à 

mesa, como utilizar os talheres, a mastigação correta. Ao mesmo tempo, alerta sobre os hábitos de 

higiene, as boas maneiras, o cuidado para não desperdiçar os alimentos, entre outras orientações. 

                    A SEEDF possui em seu quadro, nutricionistas e profissionais de saúde que atendem 

integralmente as necessidades nutricionais dos alunos, ao preparar os cardápios de acordo com a 

entrega dos alimentos perecíveis e não perecíveis  
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OBJETIVOS 

 

Geral: Tornar a refeição na escola um momento de aprendizagem e de convivência social. 

 

Específico:  

- Reorganizar o espaço para que ele seja acolhedor e respeitoso. 

- Aprimorar o convívio e a aprendizagem na hora da merenda, promovendo a autonomia e a 

valorização da escolha. 

- Articular as aprendizagens formalizadas em sala  de aula com as que acontecem em outros 

ambientes escolares. 

- Compreender o aspecto educativo da atuação de cada membro da comunidade escolar quanto 

ao desenvolvimento integral do aluno. 

- Promover a aproximação dos familiares com a escola para que compreendam as 

intencionalidades educativas explicitadas nas propostas e ações do cotidiano.  
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 DADOS DO PROJETO 

 

Público Alvo: alunos da Educação Infantil 

                        Primeiro e Segundo Período – Pré-Escolar. 

 

Recursos Necessários - Mesas para colocar as travessas, toalhas, talheres adequados, pratos, 

copos, talheres de serviços, lixeira e espaço para a devolução de bandejas e louças usadas . 

Estamos ainda adequando o espaço físico com recursos da Emendas Parlamentares a fim de 

minimizar as dificuldades e potencializar as ações e ganhos educativos. 

 

Cronograma -  Indeterminado, pois envolve a implantação e a manutenção das ações 

permanentemente. 
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 DIA DO CAMPO 
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TEMA 

 

O presente projeto tem como tema “ DIA DO CAMPO” tem  como intuito implementar 

estratégias pedagógicas e sócio-culturais que fomentem o estudo das comunidades do campo que 

compõem o público atendido na Escola Classe Palmeiras bem como favoreçam situações didáticas 

que tragam conhecimento, reconhecimento e valorização da história , das formas de expressão e 

do patrimônio cultural local e de outros grupos sociais como proposta de ensino-aprendizagem, 

favorecendo condições de as crianças conhecerem seus direitos e deveres e participarem do seu 

exercício de cidadania. 

 

 JUSTIFICATIVA 

 

Tendo como princípio básico da Educação Infantil a concepção da criança como um 

sujeito sócio-histórico e cultural, que tem condições de participar ativamente como protagonista de 

sua história, este projeto busca subsidiar ações didático-pedagógicas propícias para as crianças 

refletirem sobre o tema “A escola do campo que queremos”. 

A Escola Classe Palmeiras atende alunos no 1º e 2º período da Educação Infantil, 

atendendo 07 comunidades do campo. A realidade sócio-cultural e econômica da clientela é 

bastante heterogênea e a instituição escolar encontra no seu cotidiano o desafio de educar para a 

diversidade e a cidadania com recursos limitados, espaços físicos insuficientes, mas com uma 
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equipe profissional altamente compromissada e engajada no propósito de oferecer uma educação 

de qualidade. 

Diante desse quadro, a opção de trabalhar a temática DIA DO CAMPO enquanto proposta 

didática se revela como possibilidade ímpar para fomentar a participação das crianças em  

atividades e estratégias onde elas expressem o que pensam sobre a sua escola e sobre a 

comunidade em que se inserem enquanto cidadãos. 

De acordo com o Guia da Plenarinha proposto pela Subsecretaria de Educação Básica do 

Distrito Federal,  

 

[...] propõe-se com a temática “A cidade (e o campo) que as crianças querem” 

provocar as crianças para que nos digam, partindo de sua comunidade escolar, 

seja na cidade ou no campo, quais são as suas necessidades e desejos para cada 

uma das localidades onde esteja instalada uma unidade escolar de Educação 

Infantil (p. 10). 

 

A intenção é que a partir dessas reflexões possam ser criadas políticas públicas capazes 

de fomentar melhorias nas comunidades atendidas. Assim sendo, busca-se com este projeto 

organizar situações didáticas que favoreçam a reflexão e a ação crítica dos pais, alunos e 

comunidade culminando em possíveis melhorias na Escola Classe Palmeiras. 

Nossa intenção, porém, não é apenas elencar possíveis possibilidades de melhorias, mas 

a título imediato organizar ações em parceria com a comunidade, culminando na mudança da 
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rotina da escola. Para isso, pretende-se focar o resultado de todo o trabalho didático-pedagógico 

na construção e manutenção da Horta Escolar e de uma Festa típica com apresentações culturais 

e exposições de objetos que ressaltem a contribuição das comunidades camponesas para a vida 

de todas as comunidades em geral. 

A opção do desenvolvimento da Horta Escolar é criar subsídios para contextualizar a 

proposta curricular da Educação Infantil e, paralelamente, favorecer o desenvolvimento de atitudes 

e hábitos de solidariedade, cooperação, respeito mútuo, diálogo e trabalho em equipe. Isso 

também implica levar as crianças a conhecer seus direitos e deveres e priorizar o exercício da sua 

cidadania de forma ativa e participativa, além de também subsidiar a variedade de hortaliças que 

enriqueçam a alimentação diária dos educandos. 

O trabalho concomitante com a proposta curricular enseja a continuidade do trabalho 

didático-pedagógico já em andamento no anos letivos anteriores, reestruturando as situações 

didáticas por meio de um planejamento docente flexível e atento às necessidades , o de promover 

diferentes atividades teóricas e práticas que favoreçam o exercício crítico da cidadania e atendam 

aos princípios de sustentabilidade e dialogocidade propostos como eixos transversais no Currículo 

da Educação Básica do Distrito Federal. 

Vale ressaltar que no atual contexto legislativo brasileiro, o campo se vislumbra: 

[...] como espaço heterogêneo, destacando a diversidade econômica, em função do 

engajamento das famílias em atividades agrícolas e não-agrícolas (pluriatividade), 

a presença de fecundos movimentos sociais, a multiculturalidade, as demandas por 

educação básica e a dinâmica que se estabelece no campo a partir da convivência 

com os meios de comunicação e a cultura letrada (p. 8) 
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Deste modo, este projeto contempla a articulação dos elementos balisares da Educação 

Infantil com o pleno exercício da cidadania na medida em que se reconhece a criança como sujeito 

de direitos e deveres. É impar criar condições para a construção de uma cidadania atividade, onde 

a instituição escolar se coloca como lugar de direitos e deveres e ainda favorece a escuta e o 

diálogo com as crianças sobre os espaços e os lugares por elas ocupados a fim de definirem 

estratégias mais eficazes às suas necessidades e, consequentemente, possibilitando mudanças 

em seu cotidiano. 

 

METODOLOGIA 

 

A realização deste projeto contempla as seguintes etapas: 

 Reunião de sensibilização  – participação de pais, alunos e comunidade escolar; 

 Escolha dos representantes das comunidades para fotografarem as comunidades 

onde os alunos da Escola Classe Palmeiras residem; 

 Dramatização da Fábula “O rato da cidade e o rato do campo” na Hora Alegre 

(momento de descontração e ponto de partida para o planejamento das sequências 

didáticas semanais na escola). Neste momento, socializar as ideias que compõem o 

projeto e favorecendo os alunos à percepção acerca da distinção entre as paisagens 

naturais (campo) e as paisagens modificadas pela ação humana (cidade); 
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 Dialogando sobre a fábula: expressão das ideias e sentimentos despertados na 

apreciação da fábula, representando-a por meio de desenhos; 

 Exploração das palavras-chave “Campo” e “Cidade”; 

 Desenho animado da fábula – “O rato da cidade e o rato do campo”; 

 Confecção de cartazes para retratar as características do campo e da cidade; 

 Passeio na cidade de Planaltina/DF – Centro Histórico e Cultural da cidade; Museu 

Histórico e Artístico de Planaltina e visita ao Batalhão do Corpo de Bombeiros. O 

objetivo é conhecer um pouco da cidade, resgatando seu registro histórico e cultural 

bem como destacando as características das cidades na era contemporânea; 

 Expressão das ideias e sentimentos acerca do passeio na cidade por meio de 

desenhos; 

 Exploração da palavra-chave “Planaltina” e desenho da cidade; 

 Animais da cidade e do campo: recorte/colagem e montagem de painéis; 

 Estudo de como encontramos os alimentos nas cidades e no campo – confecção de 

cartazes; 

 Maquete da cidade e do campo; 

 Estudo das comunidades atendidas pela instituição escolar – Eu e minha comunidade; 

a comunidade do meu colega. Apresentação das comunidades atendidas por meio de 

slides, utilizando as fotografias enviadas pelos pais; 

 Estudo da escola (passeio no local) e montagem de maquete da escola do campo que 

queremos; 
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 Jardinagem e arborização na escola: plantar com as crianças plantas ornamentais e 

frutíferas (Pedir doações dos pais e comunidade escolar); 

 Entrevista com pessoas da comunidade que estudaram e trabalharam na escola; 

 A Família na escola: participação dos pais na montagem da Horta Escolar e no 

processo de arborização e jardinagem da escola; 

 Família na escola: I Revoada de pipas da Escola Palmeiras – resgatando o lúdico na 

infância e promovendo a integração escola e família; 

 Elaboração de atividades didáticas diversificadas e voltadas para a exploração do 

tema: a cidade e o campo; 

 Trabalho interdisciplinar com brincadeiras, resgatando os momentos lúdicos na 

vivência das crianças, buscando desenvolver atividades psicomotoras diversificadas e 

contextualizadas ao tema; 

 Diário de Bordo do professor: registro das observações, anotações e estratégias 

utilizadas na execução do projeto; 

 Portfólio do aluno: apresentação dos registros escritos fruto da escuta sensível e da 

participação dos alunos nas atividades propostas. 

 Exposição dos trabalhos desenvolvidos na instituição escolar; 

 Registro audiovisual e iconográfico das atividades desenvolvidas; 

 Apresentações culturais que representem o campo ( pelos alunos, e outros 

convidados) 

 Exposição de objetos históricos, predominantes de comunidades camponesa 



  

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

CORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

ESCOLA CLASSE PALMEIRAS 

 

 

 

 

 

Escola Classe Palmeiras 

DF 205 Km 15 – Fazenda Palmeiras 

CEP 73.380-800 

Telefones: 37183468 

 

 

 
 

65 

RECURSOS 

 

Para o desenvolvimento do projeto serão necessários: 

 Recursos audiovisuais: data-show, notebook, câmara fotográfica, microfone, caixa 

acústica, aparelho de som; 

 Recursos didáticos: papéis diversos, revistas, jornais, tesouras, cola, lápis de cor, 

canetinhas hidrocor, giz de cera, cadernos, fotografias, cartolinas para montar portfólio, 

lousa, pincel para quadro branco, pincel atômico, pipas, barbantes e outros; 

 Recursos para dramatização: macacões de TNT, chapéu, orelhas de E.V.A., cenários 

do campo e da cidade; 

 Recursos para maquetes: folhas de isopor, caixas de papelão em tamanhos diversos, 

cartolinas, massa de modelar, cola colorida, palitos de picolé e de churrasco, entre 

outros; 

 Recursos diversos: ônibus do transporte escolar, mudas de plantas, terra, esterco, 

adubos, garrafas pet, utensílios e ferramentas para plantio e manutenção da horta etc. 
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CRONOGRAMA 

 

Atividades Abril Maio Junho 

1. Elaboração e socialização do projeto    

2. Realização das atividades propostas    

3. Mostra visual , e exposição cultural    
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SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A 
VIDA  
 

Justificativa: A “Semana de Educação para a vida” foi criada pela Lei nº 11.988, de 27 de julho de 

2009, no sentido de estimular e favorecer a significação, contextualização do conhecimento crítico 

dos alunos e aproximar comunidade acadêmica e comunidade escolar favorecendo a participação 

dos sujeitos objetivando ministrar conhecimentos relativos a matérias não constantes do currículo 

obrigatório, tais como: ecologia e meio ambiente, educação para o trânsito, sexualidade, prevenção 

contra doenças transmissíveis, direito do consumidor, sob a forma de seminários, palestras, 

exposições, visita, projeções de slides, filmes ou qualquer outra forma não convencional. Refletir e 

proporcionar conhecimentos sobre temas transversais do currículo obrigatório da Educação 

Básica, no intuito de contribuir com a formação acadêmica, profissional, social e cidadã dos alunos, 

professores, servidores e comunidade em geral.  

 

Objetivo geral:  

 Desenvolver com os alunos e toda equipe escolar temas transversais que até então no dia 

a dia em sala de aula não são trabalhados com frequência, de modo a desenvolver valores 

tão essenciais em nosso dia a dia. 

 

 Objetivos específicos:  

 Cada turma deverá trabalhar durante a semana de acordo com a temática e as 

especificidades de cada tema estabelecido (valores importantes em nosso dia a dia, como 
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respeito, honestidade, tolerância, amizade, cooperação).  As atividades serão planejadas 

de acordo com o tema do ano em curso (palestras, participação ativa das famílias, oficinas 

e outras que se fizerem necessárias)  
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SEMANA DO USO CONSCIENTE DA 

ÁGUA  

 JUSTIFICATIVA O projeto “Água, fonte de vida apresenta para os alunos da Escola Classe 

Palmeiras , uma visão ampla que engloba inúmeros problemas que o mundo atual que estamos 

enfrentando com relação à escassez de água, racionamento, poluição, assim, o projeto deverá ser 

desenvolvido visando proporcionar aos alunos uma grande diversidade de experiências, com 

participação ativa, para que possam ampliar a consciência sobre as questões relativas à água no 

meio ambiente, e assumir uma forma independente e autônoma atitudes e valores voltados à sua 

proteção, conservação e uso consciente. O Projeto em questão iniciará no mês de Março que se 

comemora o dia mundial da água , no entanto , tal temática será abordada ao longo do ano, visto 

que o tema é de suma importância .  

 

OBJETIVO GERAL 

 

  Conscientizar os alunos da importância deste recurso natural, que atualmente está sendo 

utilizado de forma inconsciente;   

 Ajudar os alunos a descobrirem as causas reais dos problemas que o Brasil vem 

enfrentando com a poluição e a falta de água;   

 Perceber as consequências negativas e positivas que o homem pode fazer na natureza;  

 Adotar, por meio de atitudes cotidianas, medidas de valorização da água, a partir de uma 

postura crítica; 
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  Conscientizar os alunos de que o recurso natural (água) deve ser utilizado racionalmente, 

evitando desperdício, poluição etc.  

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

  Economizar água nas diversas situações cotidianas em casa e na escola. 

   Colaborar para a preservação da água no meio-ambiente. 

  Ser um agente multiplicador de conhecimentos sobre a água e o meio ambiente em geral.  

  Valorizar a água, percebendo sua importância para a vida de todos os seres- vivos.   

 Adquirir hábitos de beber água potável, ou seja, filtrada ou fervida. 

 Saber sobre a necessidade de se economizar água.   

 Reconhecer a importância da água para a vida e suas diversas utilidades. 

   Compreender o ciclo da água. 

   Conhecer as causas da poluição da água. 

 Identificar os cuidados que devemos ter com a água potável. 

 Perceber a existência de água no nosso corpo e nos alimentos. 

  Conhecer as causas da atual diminuição das reservas d’água. 

 Analisar contas de água das famílias dos alunos e discutir sobre o desperdício. 

  Ouvir músicas, assistir a vídeos que tratem do tema. 

  Confeccionar maquetes e painéis relacionados ao tema.  

 Realizar atividades diversificadas que envolvam todas as áreas do conhecimento.   

 Identificar o percurso da água do rio até as casas. 

 Conhecer os estados físicos da água (sólido líquido e gasoso). 
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AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação será dada mediante a abordagem do tema de forma contínua, dos 

questionamentos, das atitudes da participação e cooperação do trabalho durante a 

realização do projeto e principalmente através das mudanças de atitude 
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PLENARINHA DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

(UNIVERSO DO BRINCAR’’)  
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JUSTIFICATIVA 

 

            Recordar brinquedos e brincadeiras tradicionais (folclóricas), muitas vezes nos faz lembrar 

de tempos difíceis em que havia poucos e raros brinquedos. Isto pode ser levado em conta diante 

da variedade de brinquedos que dispomos hoje. Reportamo-nos ao tempo em que era mais 

valorizado o processo de construção e reconstrução de brinquedos e das brincadeiras, onde o 

mais importante não era o produto final, aquele pronto e acabado. Sendo assim, concordamos que 

as brincadeiras tradicionais infantis são fontes enriquecedoras enquanto resgate da cultura e 

prática do lúdico na constituição de grupos. A brincadeira tradicional infantil, uma das 

representações folclóricas, baseadas na mentalidade popular, expressa-se, sobretudo pela 

oralidade, é considerada como parte da cultura popular. 

            Neste sentido, a brincadeira tradicional é uma forma de preservar a produção cultural de 

um povo num certo período histórico. E é esta representação cultural importante para a construção 

da identidade social que será tratada neste projeto utilizando recursos tecnológicos para que os 

alunos possam interagir e vivenciar de maneira prazerosa esta vivência. "Resgatar a história de 

jogos tradicionais infantis, como expressão da história e da cultura, pode nos mostrar estilos de 

vida, maneiras de pensar, sentir e falar e sobretudo, maneiras de brincar e interagir. Configurando-

se em presença viva de um passado no presente". 

 

Objetivo geral  

 Oportunizar a reflexão acerca da importância da brincadeira , bem como promover 

práticas pedagógicas lúdicas que contribuam para o desenvolvimento infantil , 

considerando o protagonismo das crianças e a relação entre brincar e o aprender.  
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 Objetivos específicos  

 Explorar e refletir sobre a realidade e a cultura na qual está inserida, interiorizando-

a.  

  Experimentar os diferentes papéis sociais (o papel de mãe, pai, bombeiro, super-

heróis, príncipes, princesas, personagens de histórias) através do faz-de-conta.  

 Compreender o papel do adulto e aprender a comportar-se e a sentir como ele, 

constituindo-se como uma preparação para a entrada no mundo dos adultos.  

 Conhecer o mundo e conhecer-se a si mesmo.  

 Simular situações e conflitos da sua vida familiar e social, permitindo a expressão 

das suas emoções.  

 Encenação de seus medos, suas angústias e a sua agressividade de modo a 

tentarem elaborar e resolver os seus conflitos internos.  

 Trabalhar a sua resistência à frustração, aprendendo a lidar com os sentimentos 

essenciais para o seu equilíbrio emocional e para o desenvolvimento da 

personalidade.  

 Desenvolver o raciocínio, a atenção, a imaginação e a criatividade.  

  Desenvolver novas linguagens que auxiliem a criança a pensar, de forma criativa. 

 Desenvolver a noção de respeito por si e pelo outro, bem como sua auto-imagem e 

auto-estima  

LINGUAGENS TRABALHADAS 
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Linguagem corporal: 

  Utilização expressiva intencional do movimento nas situações cotidianas e em suas 

brincadeiras.  

 Percepção de estruturas rítmicas para expressar – se corporalmente por meio de 

brincadeiras.  

Interações com a Natureza e a Sociedade:  

  Participação em brincadeiras, jogos e canções  que tragam conhecimento, 

reconhecimento e valorização das tradições culturais de sua comunidade e de 

outros grupos.  

Linguagem Artística: 

 Música: · Participação em situações que integrem músicas, canções e movimentos 

corporais. 

* Construção de instrumentos e objetos sonoros com materiais reaproveitáveis, de 

sucata e alternativos  

 

  Artes plásticas: · Exploração e reconhecimento e utilização de diversos materiais, 

texturas, espessuras e suportes (giz de cera, pincéis, tintas, areia, água, argila, 

carvão,papéis diversos, massinha, colagens, papelão, jornais, parede, chão,caixas, 

madeira, etc.  

 Artes cênicas Criação e improvisação de situações cênicas em jogos de faz de 

conta 
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 Linguagem Oral e Escrita: ·*Uso da linguagem oral para conversar e brincar. · 

*Observação e manuseio de materiais impressos como livro e revistas. · 

*Valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento.  

* Participação em situações cotidianas nas quais se faz necessário o uso da escrita.  

*Pesquisa junto às famílias sobre as brincadeiras da infância.  

* Pesquisa em livros e na internet sobre a origem de alguns dos brinquedos e 

brincadeiras.  

*Selecionar alguns brinquedos que possam ser construídos pelas 

crianças.(bilboquê, peteca, vai e vem, pião, cavalo de pau, e outros.).  

* Coletar algumas sucatas para confecção dos brinquedos.  

* Rodas de conversa (Quais os brinquedos preferidos?).  

* Listar os brinquedos em cartaz. · Roda de conversa (Qual a brincadeira 

preferida?).  

* Listar as brincadeiras e escolher algumas para brincar. · 

*Pesquisar junto com as famílias sobre as brincadeiras e brinquedos do seu tempo 

de infância.  

* Propor para que as crianças desenhem algumas brincadeiras.  

*Proporcionar oportunidade para que as crianças confeccionem alguns brinquedos. 

·*Escrever junto com as crianças regras de algumas brincadeiras para confecção de 

um livro de brincadeiras para acervo da escola. (texto coletivo).  
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*Proporcionar passeios e excursões diversas nas quais as crianças têm 

oportunidade de conhecer outras formas de brincadeiras em diversos contextos. As 

crianças terão aulas de psicomotricidade através do lúdico.  

*  Linguagem matemática 

  * Brincadeiras de pesca com peixinhos numerados; 

*Sequência numérica através de brincadeiras como: amarelinha, caracol, senhor rato está? 

E outras 

  * Exploração de diferentes procedimentos para comparação de grandezas (maior, menor, 

alto, baixo, etc.) 

  * Classificar brinquedo por tamanho, e tipo, etc.; 

*Comparação de brinquedos antigos e brinquedos modernos; 

 * Confecção de jogo da memória, boliche, quebra cabeça, jogo das argolas e outros. 

 

 

AVALIAÇÃO 

Exposição para os pais e ou responsáveis dos desenhos, pinturas e brinquedos 

confeccionados. – Livro de brincadeiras. Observações durante a aplicabilidade do 

projeto, o envolvimento do aluno e de suas famílias. 
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CRONOGRAMA 

Atividades Abril Maio Junho Julho  Agosto  Setembro 

 

. Elaboração e socialização do 

projeto 

X      

. Realização das atividades 

propostas 

 X X X   

Mostra visual , e exposição cultural na 

Etapa Regional 

    X  

Mostra visual , e exposição cultural na 

Etapa Distrital 

     X 

 


