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I – APRESENTAÇÃO: 

 

 

 O Projeto Político Pedagógico respaldado pela Legislação Educacional em 

vigor exerce um conjunto de esforços e toda comunidade escolar, no sentido de 

consubstancializar uma educação democrática de qualidade, rompendo as barreiras 

historicamente construídas e as limitações existentes para o exercício da cidadania. 

 Este Projeto Político Pedagógico reflete os elementos os questionamentos 

sobre os objetivos da educação, norteando de todas as ações pedagógicas, 

administrativas e comunitárias. Explicitando de forma clara as propriedades e os 

resultados desejados. 

 Sua construção resgata crenças, valores, conhecimentos da realidade 

escolar, definindo caminhos a serem percorridos por todos os envolvidos no 

processo de ensino aprendizagem. Construindo-se um compromisso político 

pedagógico no contexto histórico-social, assumido por todos os envolvidos. 

 No processo de construção houve a participação da coordenação 

pedagógica, direção, professores, pais, monitores, alunos e demais funcionários, 

procurando conhecer as diferentes concepções e expectativas de todos. 

 Nesse processo foram realizados reuniões, orientações com todos os 

membros envolvidos na comunidade escolar. 

 Foram feitas leituras de material bibliográfico (DECN, apostilas, Currículo em 

Movimento da Educação Básica, Plenarinha, livros, Currículo da Educação Básica), 

LDB, analisando a sugestão coletiva, documentos, etc., com objetivo de buscar uma 

boa fundamentação teórica para embasar a presente proposta. 

 O referido projeto se constitui por diferentes momentos: 

- Referencial teórico que fundamenta a proposta; 

- Levantamento da realidade escolar; 

- Linhas de ações e avaliação do projeto. 
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 Conforme, esse projeto é fruto de um processo coletivo, onde a Creche Magia 

dos Sonhos com um todo, dentro de suas possibilidades e necessidades, buscará 

nesta fonte de inspiração para o trabalho a ser reavaliado em seu interior. 

 

II – HISTORICIDADE DA ESCOLA: 

II.I – IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA: 

NOME: CRECHE MAGIA DOS SONHOS 

CNPJ Nº: 04.917.891/0001-04 

OSCIP/MJ Nº: 08071.003376/2009-91 

ENDEREÇO: QDA 21 CONUNTO F LOTE 17 PLANALTINA/DF 

FONE: 33891217 

E-MAIL: ascip2002@gmail.com 

 

II.II ASPECTOS HISTÓRICO: 

 

 No ano de 2002, o senhor Jair Ferreira dos Reis com sua esposa Cristiane 

Soares dos Reis, iniciaram um projeto social que atendia 50 (cinquenta) crianças 

com atividades pedagógicas, esforço escolar, atividades recreativas e aula de 

informática para crianças de 02 a 15 anos de idade. 

 No início de fevereiro de 2002, realizaram um levantamento minucioso e 

detalhado de todas as crianças que necessitavam de atendimento especializado e 

que não estavam sendo atendidas. 

 Após esse levantamento os pais foram convidados para uma reunião, para 

que pudessem receber informações e esclarecimento sobre a comunidade 

Arapoanga/Planaltina-DF. 

 Sendo assim, a instituição surgiu em atendimento às necessidades da 

comunidade local no sentido de educar e ajudar as famílias carentes, com o 

propósito de atender as famílias de baixa renda, com o menor custo possível. 
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Oferecer oportunidades aos alunos com a função de educar, cuidar e estimular o 

desenvolvimento humano. 

 Devido à necessidade da família que tem que sair de casa para trabalhar, 

tendo que deixar seu lar e seus filhos em segurança e bem amparados, nesta 

situação e diante do aumento da população surgiu a Creche Magia dos Sonhos, 

com profissionalismo e responsabilidade, pensando no bem-estar dessas famílias e 

a confiança de todos. 

 

III – DIAGNÓSTICO DA REALIDADE: 

 

 O Diagnóstico tem por fim de atuar, através de métodos que deve levar em 

conta o homem ou o modelo de sociedade que desejamos e o campo educacional 

em que nos movemos. Diagnosticar as fontes dos problemas a serem superadas. 

Isto significa que o indicador sócio econômico educacional cultural deve ser 

previamente conhecido para que o planejamento educacional se baseie em uma 

análise a mais precisa possível, do sistema educacional da escola. 

 Nossa comunidade escolar é afetada pelos fatores das consequências da 

crise global interferem na situação brasileira: menores abandonados, pais 

desempregados, baixo poder aquisitivo, famílias desestruturadas, alto nível de 

violência, insegurança dentro e fora de casa. 

  Quanto à educação, nossa creche Magia dos Sonhos tem a missão de 

compartilhar o conhecimento e estimar o educando a permanecer na creche, 

desenvolvendo consciência crítica, de forma que seja capaz de analisar as 

realidades urbanas, a fim de procurar novas formas de subsistência, de respeito ao 

meio ambiente, em busca de uma vida saudável e de uma ecologia 

autossustentável. 

IV – MISSÃO: 
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 A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem com finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até quatro anos de idade, em seus aspectos 

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

comunidade (seção II Educação Infantil – Art. 29/LDB). 

 O presente Projeto Político Pedagógico tem como objetivo principal o 

educando, buscando promover o desenvolvimento pleno do se humano e suas 

competências. 

 A Creche Magia dos Sonhos é um ambiente de desenvolvimento da criança, 

no entanto, não pode ser a substituta da família, mas sim um socializador diferente 

do familiar. E, é neste contexto que a Creche Magia dos Sonhos busca uma parceria 

com a família para alcançar uma educação de qualidade.  

 Neste sentido, cabe à Creche Magia dos Sonhos reconhecer esses sujeitos 

como capazes de aprender os diferentes conhecimentos acumulados pela 

humanidade e sistematizado a singularidade da infância.  

 “O principal objetivo da Educação é criar pessoas capazes de fazer coisas 

novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram” (Jean Piaget). 

 

V – OBJETIVO: 

 

 A Creche Magia dos Sonhos tem como objetos, em favorecer a reflexão que 

está em torno das questões: Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O 

que e como avaliar? 

 Toda criança tem direito a aprendizagem, para seu crescimento como pessoa 

e como cidadã na comunidade em que se vive. 

 Este aprendizado irá lhe proporcionar a formação necessária ao 

desenvolvimento de suas potencialidades com elementos de alta realização e 

preparo para o exercício consciente da cidadania.  
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VI - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Discutir concepções, prioridades, ações, metodologia e formas operacionais; 

- Estimular a família para que participe do processo educativo e filosófico da Creche 

Magia dos Sonhos; 

- Aprofundar o seu papel no processo de desenvolvimento e preservação do meio 

ambiente, com a participação do educando e das famílias; 

- Suscitar no educando um profundo respeito pela ética e pelo outro independente 

de suas condições sociais, culturais, econômicas, religiosas e outras, exigindo para 

si o mesmo respeito; 

- Proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 

potencialidades como elemento de alta realização e preparo para o exercício 

consciente da cidadania; 

- Adotar atitudes de respeito pelas diferenças entre as pessoas, respeito esse 

necessário ao convívio numa sociedade democrática e pluralista; 

- Desenvolver a capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

- Proporcionar condições para o desenvolvimento integral da personalidade do aluno 

e sua participação na sociedade. 

 

 

 

VII – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVA: 
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 A Creche Magia dos Sonhos em consonância com os fins da Educação 

expressa na legislação federal, fundamenta-se nos interesse e necessidades 

básicos da criança, visando à atenção integral e o seu desenvolvimento global e 

harmonioso, tem por fins educativos questionar e romper com a estrutura político-

econômico e social vigente, acreditando no eixo básico que sustenta o trabalho 

pedagógico que é o comprometimento com a construção do conhecimento pelo 

próprio sujeito. 

 Através da educação escolar, que cremos ser possível a construção de uma 

sociedade mais justa, que respeite as diferenças, que garante espaço para que o 

individual possa emergir no social, favorecendo dessa forma, garantia aos direitos 

de todos. 

 Nesses termos, os esforços da Creche Magia dos Sonhos convergem na 

direção de construir e concretizar um projeto pedagógico que parta do entendimento 

que os tempos e espaços escolares de convivências, de ensino de aprendizagem 

pautem-se pela ética e constituam-se a favor do bem maior que é a vida. 

 O principio que norteia as ações relaciona-se à formação de um sujeito-aluno 

consciente, crítico e autônomo que saiba respeitar os limites construídos, a partir da 

definição coletiva de princípios de convivência, que se responsabilize por suas 

atitudes, que saiba analisar e interpretar a realidade, transitando em toda a 

complexidade que a vem caracterizar. Cabe aos professores, funcionários, 

coordenadores, direção, administrativa escolar, que atuam na escola, a tarefa de 

garantir a circulação do conhecimento, da multiplicidade de pensamentos, bem 

como a humanização nas relações decorrentes dos processos de ensino e de 

aprendizagem.  

 

 

VII.I - DOS PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS: 

 

 A partir de uma concepção sócio- interacionista, a Creche Magia dos Sonhos 

compreende a educação como construção coletiva permanente, baseada nos 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CRECHE MAGIA DOS SONHOS 2018 VALDIRAS@GMAIL.COM 

 

princípios de convivência, solidariedade, justiça, respeito, valorização da vida na 

diversidade e na busca do conhecimento. Nessa perspectiva, utiliza-se de uma 

metodologia cooperativa e participativa, que contribua na construção da autonomia 

moral e intelectual de todos os envolvidos no processo educativo. 

 É necessário manter uma relação de reciprocidade, nesse sentido se deve 

considerar o Projeto Político Pedagógico como um processo continua de reflexão e 

discussão dos problemas da creche, na busca de possíveis soluções para assim 

alcançar a sua intencionalidade e resolver os seus problemas estruturais. No 

entanto, a legislação educacional, brasileira exige das escolas/creches autonomia 

administrativa, financeira e pedagógica com restritas possibilidades de 

concretização. 

 

VIII – CONCEPÇÕES TEÓRICAS: 

 

  Entende-se que a concepção-teórica se dá através de uma proposta que 

possibilite uma ação reflexiva, fundamentada teoricamente. Assim espaços de 

estudos científicos, tecnológicos e sócio histórico, enquanto métodos para a sua 

aprendizagem e também, enquanto produtos do pensamento humano 

necessariamente deverão estar presentes nos diferentes espaços de formação. 

 O objetivo da educação é dar condições para que o educando desenvolva 

suas capacidades que, harmonicamente, conduzidas tornam-se competências 

necessárias para uma vida social de qualidade. 

 A creche Magia dos Sonhos observando a constante necessidade do homem 

em adquirir mais conhecimentos, ao longo do tempo faz com que a entidade 

repense e a perfeições sociais, políticas econômicas, garantindo a todos as 

condições necessárias de obter uma educação de qualidade; valorizar o ser humano 

multidimensional e os direitos coletivos, fortalecendo o comprometimento com a 

Educação para a Diversidade, Cidadania, Educação para Direitos Humanos e 

Educação para a Sustentabilidade. 
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IX – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA CRECHE MAGIA DOS 

SONHOS: 

 

 A Creche Magia dos Sonhos busca proporcionar ao educando um bom 

desenvolvimento, que amplie as suas potencialidades de inserção e participação nas 

diversas práticas sociais, visando um atendimento adequado, no qual os alunos 

sintam-se seguros e motivados. Com a finalidade de formar pessoas participativas, 

responsável e integrada nas sociedades. 

 A Creche Magia dos Sonhos oferta a Educação Infantil, como etapa de 

educação básica, sendo organizada de seguinte forma: 

Etapa Nº de criança Nº de turma 

Maternal I 

Creche I 

02 anos completos ou a completar até 31 

de março do ano da matricula. 

21 01 

Maternal II 

Creche II 

03 anos completos ou a completar até 31 

de março do ano da matricula. 

84 04 

1º Período Pré-

escola I 

04 anos completos ou a completar até 31 

de março do ano da matricula. 

73 03 

TOTAL 178 08 

 

 A modalidade de Ensino oferecido na Creche Magia dos Sonhos é atender a 

Educação Infantil, oferecendo seu ensino em regime anual, no período integral a 178 

(cento, setenta e oito) crianças, organizado por faixa etária, perfazendo o mínimo de 

200 dias letivos de trabalho escolar compreendendo no mínimo 800 horas. Horário 

de funcionamento é de 7h00min. as 17h00min. 

 No aspecto de desenvolvimento do aluno, cabe o professor, desafiar, 

questionar, mediar, propor ações pedagógicas significativas para o educando, 

buscar a satisfação das necessidades e desejos dos sujeitos envolvidos no 

processo. A rotina da Magia dos Sonhos oferece atividades dinâmicas, desde o 

acolhimento à saída para sua família, incluindo hábitos de higiene, de organização, 

atividades dirigidas, alimentação e outras, todas planejadas de maneira que interage 

o aluno a sua família e a comunidade que se vive. 
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X – CONCEPÇÃO, PRÁTICA E ESTRATÉGICAS DE AVALIAÇÃO: 

 

 A LDB – 9394/96 em seu art. 12 assegura a construção do Projeto Político 

Pedagógico das escolas, certamente está dando oportunidade para que a escola 

ouse sonhar, não um sonho utópico, mas sim um sonho que, se faz realidade na sua 

prática do dia-a-dia, como um processo educacional voltado para o ser, para a 

cidadania e seus educandos. 

 O Projeto Político Pedagógico é um conjunto de propósito, ações e proposta 

que se pretende desenvolver na creche. 

  

X.I – NOSSA CONCEPÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL: 

 

 A Educação é diferente de escolarização, pois a escolarização é uma forma 

sistemática de fazer Educação. É um processo de construção de conhecimento 

dentro do contexto escolar integrado com a função de cuidar, que se dá na relação 

entre adultos (professores, monitores, coordenadores, diretores e demais 

funcionários) e crianças, considerando a bagagem cultural que a criança traz 

consigo, respeitando suas limitações buscando sempre formar um indivíduo crítico e 

participativo na sociedade. 

 

X.II – AVALIAÇÃO: 

 

 A avaliação consiste num processo de observação, investigação e reflexão 

constante da ação pedagógica, objetivando as intervenções necessárias. 

 No processo avaliativo nossas atenções devem estar voltadas para o 

desenvolvimento e a aprendizagem para os avanços. Nosso assunto na avaliação 

deve ser intelectual e não comportamental, nesse sentido o professor deve conhecer 

a trajetória da criança. 
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 Portanto, a avaliação enquanto mediação insere-se como um instrumento de 

reflexão que auxilie o professor a tomar consciência das mudanças, a operar em sua 

ação. É preciso insistir que a natureza de um relatório de avaliação não é o de 

apontar o que a criança é ou não é capaz de fazer. Os relatórios devem apontar os 

caminhos percorridos pelas crianças na construção do conhecimento e como o 

professor pode contribuir nessa construção. 

 Sendo assim, a creche Magia dos Sonhos optou-se por adotar como 

instrumento para este tipo de avaliação, o registro individual ao desenvolvimento de 

cada criança (RDIA), feito através da observação, onde se evidenciam as mudanças 

e os fatos relevantes de cada um em particular, e a sua relação com o grupo. 

 As avaliações (vide anexo) serão apresentadas aos pais em três momentos: 

a) Primeiro momento – previsto em abril -  relatório descritivo (adaptação); 

b) Segundo momento – previsto em julho – relatório descritivo; 

c) Terceiro momento – previsto em dezembro - relatório descritivo. 

 

 

XI – ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA CRECHE MAGIA DOS 

SONHOS: 

 A creche Magia dos Sonhos é uma instituição consciente de sua importância 

dentro da comunidade e do sistema de Ensino do Distrito Federal, para assumir com 

responsabilidade organiza seu currículo no contexto do Currículo da Educação 

Básica, Currículo em Movimento da Educação Básica e LDB, e sempre 

respeitando a legislação em vigor. 

 O currículo é um caminho que constrói historicamente o conhecimento 

humano acumulado, que vai ser trabalhado na ação educativa, através de 

metodologias e estratégias. Resulta de uma seleção de conhecimento e saberes. 

 O currículo não pode ser analisado fora de sua constituição social e histórica. 

Tem que ser um vínculo entre a reprodução cultural e a reprodução social, esse 

vínculo é mediado por processos que ocorrem no campo da educação. Uma 
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proposta curricular deve garantir o alcance de certos objetivos, julgados mais 

valiosos que outros. É um conjunto de elementos que, de uma forma, ou de outra, 

tenha influência sobre a criança e o seu processo educativo. O currículo é dinâmico, 

por isso está sempre em movimento, nunca é algo acabado, é um guia momentâneo 

que progride e avança à medida que experimentamos. 

 A creche Magia dos Sonhos tem como objetivo principal formar pessoas 

capazes de pensar e agir como cidadãos conscientes de sua importância no 

processo de transformação de si e do mundo. 

 A proposta da Creche Magia dos Sonhos está voltada para uma educação 

sócia interacionista, respeitando sempre as etapas do desenvolvimento infantil. 

Diante disto, precisamos sempre de uma Creche democrática, onde o acesso e a 

permanência de todos favoreçam a igualdade e, ainda, é necessário que haja uma 

união entre professores, monitores, crianças, equipe gestora, pais, funcionários de 

apoio e comunidade, pois são eles que dão vida à unidade escolar. E é neste 

contexto que o comprometimento dos indivíduos participativos é necessário para se 

chegar a uma educação de qualidade, que deve ser compreendida numa 

perspectiva dinâmica em constante reformulação. 

Nesta percepção, a Creche Magia dos Sonhos, promove na educação infantil 

a formação continuada, preparando o educando para ser criativo e atuante, no qual 

ele possa ampliar seus conhecimentos, aprender brincando e criando oportunidade 

de uma interação lúdica com o conhecimento por meio de atividades pedagógicas, 

projetos, tais como: VI Plenarinha “Universo do Brincar”: A criança do Distrito 

Federal e o Direito de Brincar  – da Plenarinha à Participação de todos os 

envolvidos; no qual as crianças participam ativamente das reflexões em torno de 

seus direitos e necessidades como sujeito ativo, participativo e protagonista da sua 

própria história, o tema “Universo do Brincar” destaca a importância do brincar, na 

escola e nas creches, que constitui um processo de aprendizagem que tem como 

objetivo de vivenciar o brincar, a brincadeira e o brinquedo como ferramenta para 

aprender, desenvolver e expressar-se de maneira integral; Projeto da 

Conscientização e Promoção aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

(Calendário Escolar); Projeto da água; Circuito de Ciência; Projeto Temático; 

Projeto adaptação desenvolve a manifestação da confiança no ambiente da creche 
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vivenciando um bom processo de adaptação, afim de, estimular uma imagem 

positiva de si, atuando independente, confiante em suas capacidades e autonomia; 

Projeto de Inclusão Social desde a Infância esse projeto visa cumprir a missão de 

democratização o uso da urna eletrônica, além de contribuir para a formação de 

valores essenciais ao ser humano; Projeto copinha; Projeto de Sustentabilidade e 

meio ambiente; Consciência Negra; Distrital; Linguagem Matemática; Linguagem 

Oral e Escrita; Cuidado Consigo e com o Outro; Linguagem Corporal; Linguagem 

Artística; Interações com a Natureza e a Sociedade e Linguagem Digital.  

 

 

 

 

XII – PLANO DE AÇÃO: 

XII.I – INTRODUÇÃO: 

 

            A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, ela é a base 

para o desenvolvimento integral do ser humano. Para isso, é necessário 

compreendermos as necessidades da criança, estimulá-la e, acima de tudo, 

contribuirmos para que ela se desenvolva harmonicamente, guardando para a vida 

adulta uma imagem positiva de si mesma.  Posto que, é difícil para um adulto ser 

feliz, se na sua infância lhe for negado o amor e o direito de poder se desenvolver 

dentro de uma Instituição escolar, com todas as condições que a lei lhe assegura. 

A Educação Infantil assume atualmente um papel fundamental na vida da 

criança, uma vez que, tem aumentada a responsabilidade social da Instituição 

Infantil, tendo em vista os desafios do mundo contemporâneo na construção desses 

pequenos e futuros cidadãos, que deverão tornar-se conscientes de suas 

responsabilidades para com o mundo, permitindo o exercício ativo de sua cidadania. 
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 Nesse sentido, não se pode improvisar as ações que nortearão todo esse 

processo educativo. É imperativo, portanto, que todas as ações sejam planejadas de 

forma conjunta e articuladas, sendo esta a maior função do coordenador 

pedagógico, no sentido de minimizar as possíveis dificuldades apontadas no 

processo educativo, possibilitando que a Educação infantil cumpra sua missão, 

diante das exigências do cuidar e educar com qualidade, nesse universo escolar 

infantil. 

 

XII.II – JUSTIFICATIVA: 

  

          A Creche Magia dos Sonhos, cumprindo com sua missão de cuidar e educar 

junto à equipe gestora, concretiza o seu plano de ação pedagógica, por considerar 

que este permite traçar caminhos para a prática educativa, no qual podemos definir 

objetivos e propor meios para que estes possam ser atingidos, durante o ano letivo 

de 2018, prevendo o futuro e propondo soluções práticas para os problemas que, 

certamente, surgirão no decorrer do caminho. Vale ressaltar que este plano é 

flexível, podendo ser alterado de acordo com as necessidades reais da instituição e 

de toda clientela nela atendida. 

           Somos conscientes da grande responsabilidade do coordenador pedagógico 

no tocante às suas atribuições pedagógicas para a efetivação de uma ação 

dinamizadora, que possibilite a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, 

visando à garantia do sucesso de todos os alunos. Para isso, dentre outras 

estratégias, desejaremos contar com um trabalho, pedagógico no qual, predomine a 

integração de toda a equipe gestora da Educação infantil- Creche Magia dos Sonhos 

de Planaltina/DF.  

 

XII.III – OBJETIVOS GERAIS: 
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Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem atuando junto ao corpo 

docente e discente, fornecendo subsídios com vistas à melhoria do processo 

educativo. 

  Promover um clima escolar favorável à aprendizagem, visando um eficiente 

desempenho dos profissionais da educação em seu trabalho didático pedagógico e 

consequentemente uma eficiente aprendizagem escolar. 
 

XII.IV – AÇÕES ESTRATÉGICAS: 

 Reuniões para elaboração das atividades que nortearão a Semana 

Pedagógica; 

 Encontros para a elaboração do plano de ação; 

 Participação ativa na Semana Pedagógica; 

 Elaboração de Projeto Pedagógico; 

 Elaboração do planejamento anual; 

 Elaboração do regimento escolar; 

 Implementação da rotina pedagógica; 

 Participação nas reuniões de pais e mestres; 

 Orientação e acompanhamento sobre o preenchimento dos diários de classe 

e relatórios; 

 Orientação aos professores em conjunto ou individual; 

 Realização de palestra e oficinas com os pais dos alunos; 

 Acompanhar o desempenho dos alunos através, de registros orientando os 

docentes para a criação de atividades diferenciadas e direcionadas aos que 

tiverem desempenho insuficiente; 

 Implementações de Projetos a serem trabalhados na escola; 

 Acompanhamento e avaliação dos projetos; 

 Incentivar e prover condições para viabilização de projetos de 

leitura,  envolvendo contos infantis; 

 Realizar visitas nas salas de aula para acompanhar a dinâmica pedagógica e 

a interação professor-aluno, procurando ajudá-los nas dificuldades, caso 

necessitem; 

 Realização de formação continuada em serviço com os profissionais da 

educação; 
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 Atualização do Regimento Escolar; 

 Realização de palestra e oficinas com os pais dos alunos; 

 Acompanhamento da execução da rotina pedagógica diária. 

 Passeios Ecológicos.  

 

XII.V – PROJETOS PEDAGÓGICOS: 
 

 Projeto Adaptação; 

 Projeto do mundo do brincar (Plenarinha); 

 Projeto de sustentabilidade e Meio Ambiente; 

 Projeto Leitura; 

 Projeto higienização do nosso corpo; 

 Projeto Copinha Mundial; 

 Projeto inclusão social desde a infância 

XII.VI – AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação consiste em acompanhar o trabalho progressivo e cooperativo 

entre os atores da Creche Magia dos Sonhos, de forma integrada a fim de resolver 

as dificuldades que interferem no processo ensino-aprendizagem. A avaliação se 

processará de forma contínua e progressiva,     através de análise do presente plano 

de ação para verificar se os objetivos foram alcançados. 
 

 

XII.VII – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 

AÇÕES ESTRATÉGICAS MESES /ANO 

Reuniões para elaboração das atividades que nortearão a 

Semana Pedagógica; 

fev 

x 

mar abr mai jun jul agos set out nov dez anual 

Encontros para a elaboração do plano de ação;  X           

Participação ativa na Semana Pedagógica;  x X          
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Elaboração de  Projeto Pedagógico   X          

Implementação da rotina pedagógica; X           X 

Participação nas reuniões de pais e mestre;   X  X      X  

Orientação e acompanhamento sobre o preenchimento do 

diário de classe e relatórios; 

X            

Orientação aos professores em conjunto ou individual; X     X      X 

Acompanhar o desempenho dos alunos, através de 

registros orientando os docentes para criação de atividades 

diferenciadas aos que tiverem desempenho insuficiente; 

    X      X  

Implementação de projetos pedagógicos a serem 

trabalhados na escola (Projetos: Copinha Mundial, 

Higienização do nosso corpo, adaptação, inclusão social 

desde a infância, sustentabilidade e meio ambiente, o 

mundo do brincar (Plenarinha) e leitura). 

 X X X x  x  x    

Acompanhamento e avaliação dos projetos;  X X X  X     X  

Incentivar e prover condições para viabilização de projetos 

de leitura em sala de aula, envolvendo contos infantis; 

X X X X X X       

Realizar visitas nas salas de aula para acompanhar a 

dinâmica pedagógica e a interação professor aluno; 

procurando ajudá-los nas dificuldades, caso necessitem; 

X X X X X X  X X X X  

Realização de formação continuada, em serviço com os 

profissionais da educação. 

  X  X    X    

Atualização do Regimento Escolar.            X 

Realização de palestra e oficinas com os pais dos alunos   X  X      X  

Acompanhamento da execução da rotina pedagógica diária            X 

Passeios Ecológicos     X     X    

 

 

XIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

O Projeto Político Pedagógico da Creche Magia dos Sonhos valoriza a 

participação de todos os envolvidos no processo educacional, tendo como proposta 

articular intenções, prioridades e caminhos escolhidos para o desempenho de suas 
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funções sociais. Nesse contexto, a realização de um trabalho coletivo com a 

participação da comunidade é de suma importância para o sucesso do projeto. A 

instituição escolar deve ser um espaço democrático, onde todos possam participar 

com o objetivo principal da formação integral do aluno. Dessa forma, o Projeto 

Político Pedagógico pretende despertar no dia a dia. 

A Creche Magia dos Sonhos busca efetiva para uma educação 

transformadora e de qualidade através de uma gestão participativa. O presente 

Projeto Político Pedagógico não é estático e para isso exige uma nova estruturação 

que deverá ser feita a cada seis meses. 

 

 

XIV – REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICAS: 

BRASIL, Ministério de Educação e Cultura. Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira: Lei n° 9.394/96 

Ministério de Educação e Cultura. Lei n° 11.161/05. 

Ministério de Educação e Cultura. Parâmetros Curriculares Nacionais, Currículo 

em Movimento da Educação Básica. 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil / Ministério da 

Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental – Brasília: 

MEC/SEF, 1998 vols. 1,2e3.  

PORTO, Ledir Ferreira, Secretaria Municipal de Educação-Proposta Curricular 

da Pré-Escola, 2010 existente na Instituição (o mesmo não possui Referências 

Bibliográficas).  

 Fonte de pesquisa e referência para reestruturação no PPP anterior, já 

existente na Instituição (o mesmo não possui Referências Bibliográficas). 

XV – EQUIPE DE COLABORAÇÃO DO PPP: 

CRISTIANE SOARES DOS REIS 

DANIELE MEDEIROS DE BRITO 
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XVII – ANEXOS: 

 

 

CRECHE MAGIA DOS SONHOS 

CRONOGRAMA DE ROTINA 

ENTRADAS DEJEJUM PARQUE BANHO EXPLORAÇÃO 
DA ROTINA 

COLAÇÃO EXECUÇÃO DE 
ATIVIDADE 
PROPOSTA 

PREPARAÇÃO 
PARA O 

ALMOÇO 

SONEQUINHA 

07h00min 07h20min  07h45min 08h20min 08h30min 09h00min 09h15min 10h45min 
a11h00min 

11h30min 

 
COLAÇÃO BANHO ATIVIDADE 

PROPOSTA 
JANTA PREPARAÇÃO 

PARA SAÍDA 
SAÍDA COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 
As coordenações 
Pedagógicas são 

realizadas todas as 
semanas de segunda-
feira a sexta-feira, uma 
hora de coordenação. 

14h00min 14h15min 15h00min 16h00min 16h45min 17h00min 16h00min 

       

 

 

DIOVANNA CAROLINE SOUTO MARINS 

KAROLINNE SOARES DOS SANTOS 

KARINNE SOARES DOS SANTOS 

MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO 

MARIA CANDIDO FURTADO 

MARIA CRISTINA SOARES DE SOUZA 

MARINETE FRANCISCA DA MATA 

MYLENA JÉSSICA NEVES ROCHA 

RAYANA DIAS MATOS 

ROSANE SILVA DA CUNHA 

VALDIRA SOARES DOS SANTOS 

WALDIREI SOARES DE SOUZA 

XVI – EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PPP: 

VALDIRA SOARES DOS SANTOS, CRISTIANE S. DOS REIS E JAIR 

FERREIRA DOS REIS 
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CRECHE MAGIA DOS SONHOS 

CRONOGRAMA DE HORÁRIO: BRINQUEDOTECA E PARQUE DE 

AREIA 

DIAS DAS 
SEMANAS 

TURMA BRINQUEDOTECA PARQUE DE 
AREIA 

SEGUNDA-
FEIRA 

MATERNAL I 09hs as 09hs40min. 07hs45min. as 
08hs15min. 

SEGUNDA-
FEIRA 

MATERNAL II 
“A” 

09hs40min. as 
10hs20min. 

08hs15min. as 
08hs45min. 

TERÇA-
FEIRA 

MATERNAL II 
“B” 

09hs as 09hs40min. 07hs45min. as 
08hs15min. 

TERÇA-
FEIRA 

MATERNAL II 
“C” 

09hs40min. as 
10hs20min. 

08hs15min. as 
08hs45min. 

QUARTA-
FEIRA 

MATERNAL II 
“D” 

09hs as 09hs40min. 07hs45min. as 
08hs15min. 

QUARTA-
FEIRA 

1º PERÍODO 
“A” 

09hs40min. as 
10hs20min. 

08hs15min. as 
08hs45min. 

QUINTA-
FEIRA 

1º PERÍODO 
“B” 

09hs as 09hs40min. 07hs45min. as 
08hs15min. 

QUINTA-
FEIRA 

1º PERÍODO 
“C” 

09hs40min. as 
10hs20min. 

08hs15min. as 
08hs45min. 

OBS: Todos os alunos que forem para o parque de areia terá que 

banhar. 

Nas sextas-feiras o pátio terá horários alternados, será livre para 

apresentações como: peças, teatro, brincadeiras livres, 

brincadeiras locomotivas, ginásticas e etc. No período vespertino a 

brinquedoteca terá horários alternados. 

 

 

 

       CRECHE MAGIA DOS SONHOS 

QD 21 CONJ F LOTE 17A Arapoanga 

CEP: 73370-100 PLANALTINA-DF 

OSCIP-MJ Nº.: 08071.003376/2009-91 

Fone/Fax: 3389-1217/ 3489 1620 
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Educação Infantil de Qualidade 

SER CRIANÇA  

 

Ser criança é acreditar que tudo é possível,  

É ser inesquecivelmente feliz com muito pouco,  

É se tornar gigante diante de gigantescos pequenos obstáculos, Ser criança é fazer amigos antes mesmo de 

saber o nome deles,  

É conseguir perdoar muito mais fácil do que brigar,  

Ser criança é ter o dia mais feliz da vida, todos os dias,  

Ser criança é o que a gente nunca deveria deixar de ser.  

 

Gilberto dos Reis 

PROJETO ADAPTAÇÃO ESCOLAR 2018 

CMS 

 

 

CRECHE: MAGIA DOS SONHOS 

EDUCAÇÃO INFANTIL 2 A 4 ANOS 

DURAÇÃO: 3 SEMANAS 

 

1. JUSTIFICATIVA 
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Mais um ano de trabalho se inicia, com ele também iniciam as atividades da CMS. Os 

primeiros dias de retorno a este ambiente ficam conhecidos pelo período de adaptação pelo 

qual criança, família e escola passam. 

O período de adaptação é muito importante, tanto para a crianças como para os pais. 

Constitui uma oportunidade de estabelecemos vínculos afetivos dentro de uma convivência, 

que é diferente do convívio familiar. 

“A criança está deixando a convivência com seu ente familiar para ir a um ambiente que 

lhe é estranho, portanto, precisa se sentir acolhida. Para tanto é essencial que o educador 

crie um vínculo efetivo com o pequeno, de forma que a criança perceba essa transferência 

de cuidado, afeto e confiança. [...] O abaixar para falar com a criança, o olhar para ela nos 

olhos, o conversar sobre o que está acontecendo, o reconhecer o sentimento dela naquele 

momento, o esperar pelo seu tempo, o brincar, a interação lúdica como recurso de 

aproximação, o colocar o limite necessário com firmeza de alguém que quer ajudar são 

algumas indicações importantes para que o novo aluno sinta-se acolhido e escutado” 

(Revista Projetos Escolares Creche, número 20). 

 

Esses primeiros dias na CMS, geram expectativas, insegurança, ansiedade, medos, 

angústias e dúvidas em pais, crianças, professores e demais funcionários.  

Durante este período propomos atividades planejadas que garantam a integração dia-a-

dia, envolvendo todos em um ambiente afetivo e acolhedor que dará à criança o sentido de 

que a creche será sempre melhor se ela estiver inserida. 

                

2. OBJETIVO GERAL 

 

Estimular nas crianças a manifestação da confiança no ambiente da creche vivenciando 

um bom processo de adaptação, afim de, desenvolver uma imagem positiva de si, atuando 

de forma independente, confiante em suas capacidades e autonomia. 

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

 Integrar a criança ao ambiente escolar; 
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 Desenvolver a socialização e amizade no âmbito escolar; 

 Proporcionar um ambiente agradável e acolhedor, vidando o bem-estar do 

educando; 

 Familiarizar a criança ao espaço escolar e sua rotina; 

 Criar um ambiente acolhedor como um indivíduo e integrado a dinâmica 

do grupo; 

 Desenvolver identidade e autonomia; 

 Brincar com as linguagens artísticas; 

 Participar de brincadeiras musicais; 

 Explorar conceitos de família e higiene; 

 Reconhecer as pessoas e suas funções na creche; 

 Desenvolver atividades lúdicas que envolvam habilidades motoras, físicas 

e afetivas. 

 

CONTEÚDOS: 

 

 Adaptação, Eu e o outro, Repouso, Saúde e Bem-estar (Identidade e 

autonomia); 

 

 Exploração de diferentes materiais, fazer artístico (Artes Visuais); 

 

 Expressão oral e corporal, Canto (Música); 

 

 Linguagem corporal e oral (Linguagem); 

 

 Família, Higiene (Natureza e sociedade); 

 

 Contagem oral, Comparação (Matemática); 

 

 Expressividade, Sensações (Corpo e movimento). 
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EIXOS INTEGRADORES (CUIDAR E EDUCAR, BRINCAR E 

INTERAGIR) 

 

4. ÂMBITOS DE EXPERIÊNCIA (CONTEÚDOS) 

 

 Formação Pessoal e Social 

 

 LINGUAGEM: IDENTIDADE E AUTONOMIA 

 

 Expressar suas necessidades, desejos e sentimentos; 

 Conhecer e utilizar regras de convívio social; 

 Identificar e conservar os materiais de uso individual e coletivo; 

 Dramatização de situações do cotidiano; 

 Manipulação de brinquedos; 

 Brincadeiras de faz de conta; 

 Conhecimento de mundo. 

 

 LINGUAGEM: ORAL E ESCRITA 

 

 Conhecer a escrita do nome através do crachá e lista de nomes; 

 Pseudoleitura das regras de convivências; 

 Nomear a professora, monitora, colegas e demais funcionários; 

 Conversas, relatos de convivência e narração. 

 

 LINGUAGEM: MATEMÁTICA 

 

 Orientação espacial; 

 Percurso de trajeto, localização; 

 Contagem oral; 

 Jogos; 

 Leitura de calendário. 

 

 LINGUAGEM: NATUREZA E SOCIEDADE 
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 Observação dos diferentes ambientes do espaço da creche; 

 Conhecer os ritmos e as rotinas da creche; 

 Elaboração oral e coletiva de regras de convivência; 

 Reconhecer os funcionários da creche e suas funções. 

 

 LINGUAGEM: ARTES VISUAIS 

 

 Pintura; 

 Recorte e colagem; 

 Modelagem; 

 Vídeos; 

 Desenhos livres. 

 

 LINGUAGEM: MOVIMENTO 

 

 Roda; 

 Ginástica; 

 Dança; 

 Esquema corporal; 

 Jogos simbólicos. 

 

 LINGUAGEM: MUSICA 

 

 Música da rotina; 

 Diferentes tipos de sons; 

 Músicas diversas. 

 

LEMBRETES 
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 Trabalhe a rotina: Fazer oração, dar bom dia, lavar as mãos antes das refeições, 

como está o tempo do dia. 

 Dialogue bastante: o diálogo é fundamental e estimula a interação com os alunos. 

 Trabalhe a autoestima das suas crianças. 

 Faça passeios dentro da creche: para que os educandos possam se familiarizar o 

ambiente escolar; mostre a todos como funciona cada função, como: cozinha; como 

são preparadas as refeições, etc.; direção o que faz a diretora; coordenação; outras 

salas de aula; os banheiros; neste momento aproveite para iniciar noções de higiene. 

 

Observação: Registre todas as atividades, como: fotos, relatórios, portfólio, etc. 

 

Coordenadora: Valdira Soares. 

”Educar é semear com sabedoria e colher com paciência” 

Augusto Cury. 

 

CRECHE MAGIA DOS SONHOS 

Q. 21 CONJUNTO F LOTE 17-A – ARAPOANGA – PLANALTINA – DF 

CNPJ: 04.917.891/0001-04 

OSCIP/MJ: 08071.003376/2009-91 

FONE: (61) 3389-1217 

 

 

 

PROJETO:  

INCLUSÃO SOCIAL DESDE A INFÂNCIA 
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2018 

 

 

I – PLANO DE AÇÃO: 

II – INTRODUÇÃO: 

 

            A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, ela é a base 

para o desenvolvimento integral do ser humano. Para isso, é necessário 

compreendermos as necessidades da criança, estimulá-la e, acima de tudo, 

contribuirmos para que ela se desenvolva harmonicamente, guardando para a vida 

adulta uma imagem positiva de si mesma.  Posto que, é difícil para um adulto ser 

feliz, se na sua infância lhe forem negados o amor e o direito de poder se 

desenvolver dentro de uma Instituição escolar, com todas as condições que a lei lhe 

assegura. 

A Educação Infantil assume atualmente um papel fundamental na vida da 

criança, uma vez que, tem aumentada a responsabilidade social da Instituição 
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Infantil, tendo em vista os desafios do mundo contemporâneo na construção desses 

pequenos e futuros cidadãos, que deverão tornar-se conscientes de suas 

responsabilidades para com o mundo, permitindo o exercício ativo de sua cidadania. 

 Nesse sentido, junto com o TRE-DF e com a Secretaria de Estado de 

Educação e as Instituições de Ensino Infantil, visando cumprir a missão de 

democratizar o uso da urna eletrônica, além de contribuir para a formação de 

valores essenciais ao ser humano e aspectos socioculturais, que serão 

desenvolvidos por meio do trabalho pedagógico, auxiliando a formação da 

personalidade das crianças. Essas as ações que nortearão todo esse processo 

educativo. É imperativo, portanto, que todas as ações sejam planejadas de forma 

conjunta e articuladas, sendo esta a maior função do coordenador pedagógico, no 

sentido de minimizar as possíveis dificuldades apontadas no processo educativo, 

possibilitando que a Educação infantil cumpra sua missão, diante das exigências do 

cuidar e educar com qualidade, nesse universo escolar infantil. 

Dessa forma, o TRE-DF aliou às principais necessidades sociais a 

tecnologia da urna eletrônica, contextualizando-as no software ora apresentado, que 

personifica cinco representantes do Folclore Brasileiro aos temas de preocupação 

universal. Os personagens são: Vitória Régia, Curupira, Iara/Sereia, Negrinho 

do Pastoreio e Saci-Pererê, os quais se encontram instrumentalizados na urna 

eletrônica. 

 

III - OBJETIVO: 

  

          Trabalhar a inclusão social e cultural fazendo uma associação dos 

personagens do Folclore Brasileiro com temas sociais contemporâneos. 

 

IV – OBJETIVOS GERAIS: 
 

Analisar o papel da mulher e seu destaque na sociedade, por meio da Lenda “Sereia 

Iara”. 
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Analisar o preconceito às diferenças e suas repercussões na instituição escolar, 

tendo como referência a Lenda “Negrinho do Pastoreio”. 

Refletir sobre o uso racional da água e as consequências de seu uso indevido, por 

meio da Lenda “Vitória-Régia”. 

Estabelecer a comparação entre a condição atual do meio-ambiente e o estado em 

que se encontrará no futuro, caso não haja conscientização da importância de sua 

preservação, invocando a Lenda ”O Curupira”. 

Trabalhar a Inclusão do portador de necessidades especiais em âmbito social e 

escolar, utilizando a Lenda “Saci-Pererê”. 

 

V - DESENVOLVIMENTO 

O Projeto de Inclusão Social desde a Infância é voltado para os 

educandos da Educação Infantil. Ele consiste em trabalhar a inclusão social e 

cultural fazendo uma associação dos personagens do Folclore Brasileiro com temas 

sociais contemporâneos.  

O objetivo é levar aos alunos, a analisar o papel da mulher e seu destaque 

na sociedade, por meio da lenda “Sereia Iara”; o preconceito às diferenças e suas 

repercussões na instituição escolar, tendo como referência a lenda “Negrinho do 

Pastoreio”; refletir sobre o uso racional da água e as consequências de seu uso 

indevido, por meio da lenda “Vitória-Régia”; permitir também que eles possam fazer  

comparação entre a condição atual do meio-ambiente e o estado em que se 

encontrará no futuro, caso não haja conscientização da importância de sua 

preservação, invocando a lenda ”O Curupira”;  trabalhar a inclusão do portador de 

necessidades especiais em âmbito social e escolar, utilizando a lenda “Saci-Pererê” 

ou, utilizando-se dos personagens descritos, invocar a atenção dos alunos para 

outros temas sociais relevantes. 

Durante a execução do Projeto, previamente às eleições, a Creche Magia 

dos Sonhos providenciará encenação teatral dos personagens do folclore, encenada 
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pelos professores, na qual cada personagem do folclore irá defender as suas 

propostas ao exercício do cargo de Presidente do Folclore.  

No dia da eleição, as crianças serão os eleitores, que após serem 

conscientizadas sobre cada um dos temas, por meio de atividades   pedagógicas, 

escolhe seu candidato na urna eletrônica.  

 

VI – AÇÕES ESTRATÉGICAS: 

1. Trabalharemos com os cinco personagens das lendas conforme a sua realidade, 

contextualizando-os nas respectivas abordagens e, ao final, a equipe do Projeto de 

Inclusão Social desde a Infância, levará a urna eletrônica ao estabelecimento 

educacional e promoverá a realização de eleição para Presidente do Folclore. 

2.  

Personagens Nº na Urna Tema 

Vitória-Régia 10 

O uso racional da água e as 

consequências de seu uso indevido. 

  

Curupira 20 

Comparação entre a condição atual do 

meio-ambiente e o estado em que se 

encontrará no futuro, caso não haja 

conscientização da importância de sua 

preservação. 

 

Iara 30 
O papel da mulher e seu destaque na 

sociedade 

Negrinho do Pastoreio 40 

O preconceito às diferenças e suas 

repercussões na instituição escolar 

 

Saci- Pererê 50 Inclusão do Portador de Necessidades 

Especiais na sociedade. 
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3  Em data anterior à realização das eleições, a unidade escolar promoverá a 

encenação teatral com professores, tendo como foco a defesa da sua 

candidatura, de acordo com os respectivos temas. 

4 As atividades do Programa serão gerenciadas pela Escola Judiciária Eleitoral 

do Distrito Federal (EJE-DF), em parceria com a SEDF/SUBEB, e 

coordenada por um membro da escola designado para este fim. 

 

VII - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

EVENTO PERÍODO - 2018 

Reunião geral de apresentação do Programa Eleitor do Futuro com 

as escolas inscritas 

20/03 

Reunião nos polos – 10/04  (Manhã-Gama; Tarde-Ceilândia) e 

12/04 (Sobradinho-Manhã e Plano Piloto – Tarde)  

12/04 

Entrega do Projeto Pedagógico 16/04 

Execução do Programa nas escolas de acordo com cada Projeto 

Pedagógico apresentado. 

04/05 

Reunião dos Pais para apresentação do Projeto 04/05 

Apresentação dos candidatos/teatro  11/05 

Entrega das listas de alunos participantes 15 de abril 

Entrega de materiais  Abril/maio 

Distribuição dos títulos eleitorais do Programa aos alunos 18/06 

Treinamento de mesários - Eleitor do Futuro  18/06 

Montagem das seções eleitorais nas escolas  19/06 

Eleição parametrizada - Eleitor do Futuro 20/06 

Diplomação dos Partidos vencedores – entrega de diplomas de 

participação e premiação dos vencedores do Concurso de Redação 

26/06 (a confirmar 

com o novo 

Presidente do TRE-

DF). 

 

VIII – AVALIAÇÃO: 
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A avaliação consiste em acompanhar o trabalho progressivo e cooperativo 

entre os atores da Creche Magia dos Sonhos, de forma integrada a fim de 

desenvolver o Projeto Inclusão Social deste a Infância como o retorno social 

imediato junto à comunidade, ao se estabelecerem, como partidos, os temas de 

políticas públicas. Resolver as dificuldades que interferem no processo ensino-

aprendizagem. A avaliação se processará de forma contínua e progressiva, através 

de análise do presente plano de ação para verificar se os objetivos foram 

alcançados. 

 

IX – ANEXOS 

 

Personagens Escolhidos para a Parametrização da Urna Eletrônica Candidatos 

à Presidência do Folclore. 
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VITÓRIA-RÉGIA 

NÚMERO 10 

CURUPIRA 

NÚMERO 20 

IARA 

NÚMERO 30 

NEGRINHO DO 

PASTOREIO 

NÚMERO 40 

SACI-PERERÊ 

NÚMERO 50 
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TELAS DA URNA ELETRÔNICA 
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