Justificativa:
A escolha da temática do plano de ação surgiu da percepção dos/das
professores/professoras sobre a necessidade de desenvolver com
as crianças a conscientização e a responsabilização a partir da
cooperação, a interação e da brincadeira associadas aos conteúdos
de Linguagem, Ciências da Natureza e Artes. A responsabilidade para
consigo mesmo e com o outro, assim como para com os espaços e os
objetos que utilizam, a conscientização de seus limites e
possibilidades, das relações que estabelecem com o outro como
pessoas que ocupam e dividem o mesmo espaço constituem categorias
significativas para desenvolver o aspecto ético e político da
constituição do ser cidadão, que possui direitos e deveres para
conviver em sociedade, assim como o cumprimento de normas sociais.
Metodologia:
A práxis educativa desse plano de ação é embasada na Teoria
Histórico-cultural que se pauta no método materialismo histórico
dialético, considera o trabalho coletivo e ações qualitativas na
intervenção e transformação da realidade social. A ação pedagógica
assentada na dialética é, sobretudo, qualitativa e histórica, em que
analise e síntese possuem dimensões criativas e de unidade
constituídas como ações orgânicas de leitura e interpretação da
constituição do Real, bem como, de sua transformação.
Os procedimentos têm o acolhimento, o cuidado, o afeto, a
socialização e aprendizagem baseadas em diferentes áreas do
conhecimento e por isso, compreende-se que o DEI-CEPAE é um
espaço de relações para a promoção da experiência humana com
ações e atividades mediadas para a promoção do desenvolvimento das
funções psicológicas superiores das crianças.
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Apresentação:
As ações pedagógicas do Grupo 5 “Dinossauro” (crianças de 5 anos a
5 anos e 11 meses) estão organizadas a partir da Organização
Curricular do DEI-CEPAE, tendo como base a Teoria HistóricoCultural.
Compreendida como ser concreto e social necessita de ações
político-pedagógicas significativas que ampliem suas possibilidades
de descobertas, seus conhecimentos e suas vivências. A criança
deste período apresenta esforço especial em relação às atividades
socialmente significativas, o que significa que ela tem a necessidade
de criar o mundo e se criar. O contexto social e cultural exerce
influência no decorrer de seu desenvolvimento, surgindo
reestruturações das necessidades e incentivos percebidos
modificando sua conduta.

A atividade principal deste período (a brincadeira) visa desenvolver
a imaginação e a função simbólica da consciência relacionadas à
formação para a autonomia. A imaginação se apresenta como
fundamental e como base interna da personalidade para participarem
ativamente da leitura de mundo, dos conhecimentos e dos conceitos
socialmente construídos (VIGOTSKI, 2004).

realidade social objetiva de forma crítica e reflexiva no combate ao
preconceito e o respeito às diferenças.
A proposta envolve a linguagem em suas mais variadas dimensões
(biológicas, culturais e sociais), a fim de contribuir para a ampliação
e aumento do repertório coletivo e individual das crianças,vem como
a apropriação dos conhecimentos materiais e não materiais
produzidos e acumulados ao longo da história humana.

A formação de conceitos
Tem a finalidade de assimilar os conhecimentos socialmente
produzidos, pertencem a um sistema de interações que potencializam
o desenvolvimento entre pensamento e palavra inteiramente ligados
à realidade e se ampliam para a formação de conceitos científicos.
Por isso, a observância quanto aos princípios da formação de
conceitos estão ligadas ao letramento, como requisito básico da
educação infantil ligada à atividade principal.
Compreende-se que a linguagem é a forma propositiva de uma práxis
atenta às crianças em sua totalidade, exatamente pelo fator
expressão/comunicação que nos define como seres humanos,
incluindo as expressões corporal, verbal e visual.
Os seres humanos aprendem e se desenvolvem, através da
percepção complexificada que possuem e constroem em relação a si
mesmos, aos outros e ao mundo.
O papel social dos/das professores/professoras é o de proporcionar
o acesso ao conhecimento científico sistematizado, decodificando-o
e problematizando situações que possibilitem a inter-relação com a

Objetivo Geral: Proporcionar, a partir da brincadeira, a interação
dos conhecimentos de Linguagem, Ciências da Natureza, Artes,
Brinquedos e Brincadeiras considerando a interação, a cooperação e
a experimentação para ampliar a concepção de ser social, consciente
e responsável de sua atuação frente ao grupo.

