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Capa 

Desenhos das crianças representando a escola para constar na agenda 

e no PPP. Foram eleitos por meio de votação dos alunos em 2018. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de 

convocar os que vivem em torno da escola, e 

dentro da escola, no sentido de participarem, 

de tomarem um pouco o destino da escola na 

mão, também. Tudo o que a gente puder fazer 

nesse sentido é pouco ainda, considerando o 

trabalho imenso que se põe diante de nós que 

é o de assumir este país democraticamente. 

(Paulo Freire)  
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1. APRESENTAÇÃO  

 

O Centro de Educação de Primeira Infância - CEPI Gavião,situado na 

SHIN QI 16, Lotes A e B, CEP 71530-250, com telefone 39013150, endereço 

eletrônico cepi.gaviao@gmail.com e CNPJ 30.605.934/0001-18, é uma unidade 

escolar integrada à rede pública de ensino da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal. A escola é vinculada à Coordenação Regional de 

Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro e destina-se à oferta de Educação Infantil 

para crianças de 4 e 5 anos, do primeiro e do segundo períodos as quais são 

atendidas em dois turnos de funcionamento.  

A Gestão escolar é participativa nos âmbitos pedagógico, 

administrativo e financeiro, sendo a direção e os órgãos colegiados eleitos pela 

comunidade escolar e amparados pela Lei 4.751/2012, Lei de Gestão 

Democrática.  

                                              Figura 1: Espaços de convivência- entrada da escola, parque da 
 floresta, parque de areia, pátio e arena 

 
                                     Fonte: CEPI Gavião 

                          

O presente documento inaugura a primeira versão do Projeto Político-

Pedagógico (PPP) do Centro de Educação da Primeira Infância, CEPI Gavião, 

iniciado no percurso de seu primeiro ano de funcionamento, em abril de 2017, 

já na condição de unidade escolar integrada à rede pública de ensino da 

Secretaria de Estado de Educação do DF.  

mailto:cepi.gaviao@gmail.com
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O percurso de construção deste projeto acompanhou os processos de 

constituição da comunidade escolar na sua dinâmica de funcionamento ligada à  

organização do trabalho pedagógico, aos planejamentos coletivos, às ações e 

às experiências vividas junto às crianças e suas respectivas famílias. Sendo 

assim, os elementos que constituem essa “tecitura” foram colhidos em 

diferentes momentos: reuniões com as famílias; reuniões de coordenação 

pedagógica; encontros avaliativos junto a diferentes segmentos da comunidade 

escolar, reuniões do Conselho Escolar, momentos de estudo, conversas e 

articulações com parceiros, além de questionários respondidos pelas famílias e 

de registros feitos pelas próprias crianças.  

Quanto ao processo de elaboração e à estrutura, o projeto segue a 

Orientação Pedagógica (OP): PPP e Coordenação Pedagógica/SEDF/2014. 

Nessa trilha, o texto tem início com os aspectos históricos os quais evidenciam 

os movimentos de convergência e de disputa que ensejaram a construção e a 

constituição dessa unidade escolar. Segue com a caracterização da realidade, 

abarcando aspectos físicos, dados socioeconômicos e demandas apresentadas 

pela equipe escolar e pelas famílias. Na sequência, explicita-se a função social 

da escola; os princípios que orientam a prática pedagógica; e a  organização do 

trabalho escolar, incluindo os projetos propostos e almejados pela equipe.  

Com essa configuração, para além das exigências formais de 

elaboração e publicação, este projeto representa a materialização de desafios, 

de esforços coletivos, de diálogos e de movimentos de construção e de 

constituição de uma Escola de Educação Infantil com qualidade social. Escola, 

esta, entendida tanto na esfera da política pública, quanto no âmbito da 

unidade escolar, enquanto lugar de direitos, de infâncias, de aprendizagens e 

de “com-vivências”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/orientacoes_pedagogicas.pdf
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2 - ASPECTOS HISTÓRICOS 

A toda hora rola uma estória, 
que é preciso estar atento. 

A todo instante rola um movimento, 
que muda o rumo dos ventos. 

Quem sabe remar não estranha. 
Vem chegando a luz de um novo dia 

O jeito é criar um novo samba, 
sem rasgar a velha fantasia. 

(Rumo dos Ventos – Paulinho da Viola) 
 
 

O Centro de Educação de Primeira Infância – CEPI Gavião compõe 

uma rede de unidades escolares construídas em diferentes municípios 

brasileiros e no Distrito Federal cujo projeto arquitetônico é comum e adequado 

ao atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade.  

A robusta ampliação de equipamentos públicos e de matrículas na 

educação infantil, registradas no DF e em diferentes municípios brasileiros, foi 

prevista, desde 2007, no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE/2007) 

e no Plano de Ações Articuladas (PAR), enquanto instrumentos de 

planejamento e de conversão de esforços entre Ministério da Educação - MEC 

e Secretarias de Educação a fim de desenvolver ações voltadas para a 

ampliação da oferta, da permanência e da melhoria das condições escolares 

nesse campo. 

A concretização dessas unidades, a exemplo do CEPI Gavião, 

representa uma conquista de movimentos sociais, da sociedade civil 

organizada e do Governo Federal, no período de 2003 a 2016, em continuidade 

à luta histórica, e não encerrada, pela garantia de direitos da criança, do próprio 

Direito à Educação e, especialmente, pela universalização da educação infantil, 

meta expressa no Plano Nacional de Educação 2001/2010 (PNE) e no Plano 

Distrital de Educação 2015/2024 (PDE). Cabe destacar que a política pública 

propagada pela esfera federal às demais unidades da federação, 

especialmente no período de 2005 a 2015, concentrou esforços e elevou 

significativamente os investimentos nesse campo educacional, garantindo, 

dessa forma, a ampliação da oferta e de equipamentos públicos para a 

Educação Infantil.  

Ainda na esfera federal, soma-se as ações do Proinfância - Programa 

Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf
http://portal.mec.gov.br/par
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-proinfancia
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de Educação Infantil, instituído em 2007, para viabilizar a construção de 

creches e pré-escolas, bem como a aquisição de mobiliários e equipamentos 

mediante a assistência técnica e financeira do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC). Nessa perspectiva, foi possível a 

ampliação da construção dos Centros de Educação de Primeira Infância no 

Distrito Federal e outras unidades da Federação.   

Para se ter uma ideia do considerável aumento da oferta de vagas na 

educação infantil, é relevante destacar que entre os anos de 2013 e 2017, 

foram construídos, no DF, 50 CEPIs, dos 110 previstos, e outras 3.000 

unidades escolares de educação infantil em diferentes municípios brasileiros 

dos, aproximadamente, 8.000 previstos.  

Nesse contexto se insere a construção do prédio do Centro de 

Educação de Primeira Infância - CEPI Gavião, entre os anos de 2014 e 2015, 

cuja inauguração ocorreu em outubro de 2015 e o início do atendimento em 

fevereiro de 2016. Na ocasião, a clientela atendida era formada, 

predominantemente, por crianças oriundas de famílias de trabalhadores 

domésticos da região do Lago Norte.  

A escola ocupa uma área de cerca de 1,2 mil metros de área 

construída, com 08 salas de aula, 01 sala de leitura, 01 sala multiuso, 05 

banheiros, 01 arena/anfiteatro, 01 Cozinha, pátio coberto, parquinho com areia 

e uma área verde ampla e arborizada. Conta também com algumas estruturas 

que facilitam a acessibilidade de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida como, por exemplo, banheiros acessíveis para as crianças, vaga 

especial no estacionamento, rampa de acesso, corrimão, ausência de degraus 

e piso tátil, atendendo parcialmente a legislação de acessibilidade vigente. 

É interessante registrar que o terreno pertencia à SEDF desde a 

década de 80. Em 2014, ocasião em que se fez a previsão de construção de 

duas CEPIs na região, moradores do Lago Norte manifestaram opiniões 

divergentes sobre a destinação do terreno. A disputa deu-se entre moradores, 

representantes públicos e comunitários acerca da demanda ou necessidade de 

construção de duas unidades públicas de educação infantil no bairro. Por um 

lado a defesa da construção das creches e pré-escola para atendimento aos 

trabalhadores da região e, por outro, o questionamento acerca da destinação 
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para creches e a proposta de construção de um centro de lazer ou atividades 

para idosos. O governo do DF, junto à gestão da SEDF, à época, reafirmaram a 

demanda para as unidades e previram recursos do Programa de Ações 

Articuladas - PAR, junto ao MEC/FNDE, e do GDF para a construção das 

unidades no ano seguinte. 

O nome “Gavião” foi definido pela Subsecretaria de Educação Básica – 

SUBEB/SEDF - que adotou como critério para os CEPIs, atribuir, a cada um, o 

nome de uma espécie do cerrado do Distrito Federal e presente no território em 

que cada CEPI seria construído. Aexemplo: CEPI Estrela do Cerrado, 

localizado na cidade satélite de Ceilândia; Sabiá Laranjeira, localizado na 

cidade de Águas Claras; CEPI Buriti, na cidade de Santa Maria; CEPI Perdiz; 

localizado, também, no Lago Norte. Mais de duzentas aves e árvores, de 

diferentes espécies, já foram identificadas no Lago Norte, especialmente, na 

reserva denominada Parque das Garças, e, rotineiramente, fazem pouso na 

própria escola que se localiza também no final da península. Uma delas é a ave 

denominada Gavião Caboclo ou Gavião do Cerrado, que inspirou o nome da 

escola, CEPI Gavião.   

No primeiro ano de funcionamento -- fevereiro a dezembro de 2016 -- o 

Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI Gavião ficou sob a gestão da 

“Associação Beneficente Evangélica (ABE)”, uma das 49 entidades 

conveniadas pela Secretaria de Educação para gerir os CEPIs construídos no 

DF entre 2013 a 2015. Nesse curto período, foram atendidas por volta de 132 

crianças de 6 meses e a 5 anos de idade, em turno integral. Ao final de 2016, 

por iniciativa da própria entidade conveniada, o atendimento foi encerrado e o 

prédio, patrimônio público da SEDF, foi devolvido. 

Em 2017, a Secretaria de Educação do DF, pautada pelo não 

cumprimento da Meta de número 1 do Plano Distrital de Educação (PDE) para 

2016, de “Universalizar a educação infantil, na pré-escola, para as crianças de 

4 e 5 anos de idade”, é pressionada a atender mais de duas mil crianças em 

idade pré-escolar, com 4 e 5 anos, residentes no Paranoá, Itapoã e Paranoá 

Parque, este último, um complexo residencial, inaugurado em 2014, com 

equipamentos públicos previstos e não construídos até o momento. Nesse 

contexto, em 23/03/2017 (DODF 57), o CEPI Gavião, é integrado à Rede 

Pública de Ensino da Secretaria de Educação (SEDF). 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/cartazpde.pdf
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É importante destacar que, dos 50 Centros de Educação de Primeira 

Infância construídos e funcionando no DF, somente dois, o CEPI Pinheirinho 

Roxo e o CEPI Gavião, foram integrados e tornaram-se unidades de Educação 

Infantil da rede pública de ensino do DF.  

Cabe salientar que 48 CEPIs construídos pelo GDF, entre 2014 e 2016, 

estão sendo dirigidos por instituições conveniadas, atualmente denominadas 

Instituições Educacionais Parceiras, pela Secretaria de Educação do DF, cujos 

convênios foram recentemente renovados(2017) e estarão vigentes por mais 5 

anos, até 2022. É interessante observar que maioria das entidades 

conveniadas no DF é de natureza confessional ou vinculadas a associações ou 

instituições religiosas. 

A gestão do CEPI Gavião e do CEPI Pinheirinho Roxo, diferentemente 

dos CEPIs conveniados, são regidas pela Lei de Gestão Democrática, Lei 

4751/2012, com a direção e os órgãos colegiados eleitos pela comunidade 

escolar. Os recursos financeiros, como as demais escolas públicas do DF, são 

recebidos pelo Programa de Descentralização Administrativa e Financeira, 

PDAF, atualmente normatizado pela Lei 6.023/2017. Além disso, esses dois 

Centros diferenciam-se dos demais por atender somente crianças de 4 e 5 

anos, pré-escola, e por funcionar em dois turnos e não em regime de tempo 

integral, como as demais CEPIs que atendem crianças de 0 a 5 anos mais, 

predominantemente, crianças de 0 a 3 anos. A organização da escola em dois 

turnos, oportunizou a ampliação do número de turmas e o aumento do número 

de crianças matriculadas. No caso do CEPI Gavião, são matriculadas por volta 

de 350 crianças, com idade entre 4 e 5/6 anos, desde 2017, com turmas de até 

24 crianças. 

Após a transformação da escola, de conveniada a pública, surgiu, 

naturalmente, a necessidade de formalizar e encaminhar a sua reabertura. 

Assim, a primeira direção foi, inicialmente, indicada pela Coordenação Regional 

de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro (CRE/PPC) e nomeada em Diário Oficial 

em 12/04/2017. Essa equipe, composta por Diretora, Vice-diretora e Secretária 

Escolar, assumiu o desafio de estruturar e de organizar a reabertura da 

unidade escolar, ainda no mês de abril, o que ocorreu no dia 24/04/2017, dia 

que marca a data de aniversário da escola.  

http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/70523/Lei_4751_07_02_2012.html
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/70523/Lei_4751_07_02_2012.html
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A inauguração se deu com apenas 6 turmas, das 16 turmas previstas. 

Ao longo do primeiro trimestre de funcionamento e início do segundo semestre 

letivo, foram sendo formadas novas turmas com a chegada de mais crianças, 

residentes nas regiões do Itapoã, Paranoá e Paranoá Parque, até chegar ao 

limite previsto de vagas (362). Nesse primeiro ano, todas as crianças 

chegavam à escola por meio de ônibus do Transporte Escolar vinculados à 

SEDF. O percurso da residência até a escola era de até cerca de 28 Km.   

Vale ressaltar que a equipe escolar assumiu e enfrentou importantes 

desafios no primeiro semestre de abertura da escola, considerando a equipe 

escolar reduzida, as dificuldades de acesso a recursos financeiros próprios, o 

processo de formação e integração da equipe, a adaptação das crianças que 

foram chegando ao longo de todo o primeiro semestre e a própria gestão 

cotidiana dos diferentes aspectos que envolvem a organização administrativa e 

a organização do trabalho pedagógico.  

Destaca-se, nesse percurso, o grande empenho e motivação de toda 

equipe escolar, desde o início, na organização da rotina, na concepção e 

realização de projetos e na própria construção do trabalho pedagógico, ao qual 

se deu mediante diversas reuniões pedagógicas, diálogos, troca de 

experiências e, sobretudo, um imediato sentido de compromisso e de união em 

torno de um desafio e de um projeto comum de escola que estaria sendo 

gestado.   

A direção, inicialmente indicada, em 21/06 do mesmo ano de 2016, 

passou pelo processo de eleição, conforme previsto na Lei de Gestão 

Democrática, tornando-se, assim, a primeira direção eleita. Na mesma ocasião, 

ocorreu a eleição do primeiro Conselho Escolar, constituído com representação 

de todos os segmentos. Ao completar a décima primeira turma, a escola fez jus 

a duas coordenadoras. No primeiro trimestre, a primeira coordenadora chegou 

de outra escola de Educação Infantil, indicada pela direção, e a segunda 

coordenadora foi eleita, no segundo semestre, pela equipe docente já 

completa. A atuação da coordenação pedagógica fortaleceu a construção e a 

gestão do trabalho pedagógico e da rotina escolar, especialmente junto às 

professoras e às crianças. Ainda assim, importantes demandas pedagógicas, 

especialmente no que diz respeito ao acompanhamento e atendimento de 

famílias e crianças, tiveram encaminhamentos prejudicados por não haver, na 
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equipe, a figura do pedagogo/orientador educacional e pela ausência de 

pedagogo na equipe de apoio à aprendizagem, que contou apenas com a 

psicóloga escolar, mesmo após reiteradas solicitações e sensibilizações da 

direção, buscando abrir e suprir essa carência. É importante ressaltar que no 

primeiro semestre de 2019 a carência de pedagogo/orientador foi suprida 

provisoriamente..  

Durante o primeiro ano letivo do CEPI Gavião, diversos momentos de 

aproximação e de diálogo com as famílias foram planejados e realizados: 

reunião pedagógica, mutirão, diálogos e contribuições para o PPP, Encontro na 

Regional de Ensino do Paranoá e reuniões de avaliação, além das reuniões 

com integrantes do Conselho Escolar e dos diversos atendimentos 

individualizados feitos às famílias no cotidiano. Tais vivências, aproximaram 

familiares, afirmaram parcerias e sentimentos de confiança e de pertença na 

comunidade escolar.  

Em outubro desse primeiro ano, a direção foi informada pelo setor de 

matrícula da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

(UNIPLAT/CRE/PPC) que, no ano seguinte, as 362 crianças matriculadas não 

permaneceriam na escola, dentre as quais, 84 crianças do segundo período e 

278 do primeiro período, sem qualquer posicionamento sobre que unidades de 

ensino seriam encaminhadas. Essa decisão causou, de imediato, posições 

diferenciadas entre membros da direção. Por um lado, o entendimento de que 

caberia à equipe gestora somente cumprir a determinação e aguardar os 

desdobramentos para tal transferência. Por outro lado, que caberia à direção 

questionar tal decisão, uma vez que tomada sem qualquer diálogo com a 

equipe ou com a comunidade escolar e sem esclarecimentos suficientes acerca 

do atendimento que seria oferecido às crianças e às famílias já vinculadas e 

muito satisfeitas com a escola.  

Nesse sentido, aconteceram, entre outubro e dezembro, diferentes 

reuniões do Conselho Escolar, Assembleias Escolares, reuniões com a equipe 

e envio de documentos às instâncias envolvidas, no sentido informar, dialogar e 

acompanhar as decisões que estavam sendo tomadas. Os principais 

argumentos para tal transferência foram a reorganização na oferta educacional 

de escolas da região; o acordo, apenas provisório,de acolhimento  de crianças 

do Paranoá e do Itapoã por parte do Plano Piloto; o alto custo do transporte 
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escolar pago pela CRE/PPC; e a necessidade de estudarem perto de suas 

residências e não enfrentarem mais a distância do Paranoá ao Lago Norte. Os 

dois últimos argumentos não se sustentaram para 180 crianças que foram 

encaminhadas para Escolas do Cruzeiro, mais longe ainda de suas 

residências, com a promessa de retornarem ao Paranoá logo que uma escola, 

organizada em um galpão e com uma proposta alternativa ou inovadora fosse 

inaugurada. Tal determinação causou indignação por parte da equipe e de 

famílias que realmente desejavam permanecer no CEPI Gavião e que não 

esperavam pelo deslocamento de suas crianças, mesmo que provisório, para 

uma escola ainda mais longe de casa.   

É importante ressaltar que a equipe, incluindo o Conselho Escolar, 

defendia o direito das crianças estudarem próximo à residência, mas o que 

estava em questão era a forma impositiva com que as deliberações haviam 

sido encaminhadas, evidenciando pouca preocupação ou clareza das regionais 

e instâncias envolvidas, em relação ao diálogo com a comunidade escolar e 

com as condições que seriam oferecidas às crianças. Nesse sentido, destacou-

se a transferência compulsória de crianças para escolas ainda mais longe da 

residência, quando poderiam permanecer no CEPI até que as vagas fossem 

realmente viabilizadas na nova escola do Paranoá. Em função dessa mudança, 

diferentes famílias, ao entrarem em contato com a escola na esperança de 

retorno, informavam que preferiam deixar o/a filho/a sem matrícula a levá-lo/a 

para o Cruzeiro. 

Em novembro de 2017, a Diretora e a Secretária Escolar informaram 

que sairiam da direção e pediram exoneração do cargo, retornando à Regional 

de Ensino onde já atuavam anteriormente. Assim, seguindo as orientações da 

Lei de Gestão Democrática, a vice-diretora assume o cargo de diretora e, em 

seguida, o Conselho Escolar valida a indicação da professora, que na ocasião 

atuava como coordenadora pedagógica e presidente do Conselho, para 

assumir a vice-direção da escola. A recomposição da nova direção é 

oficializada em 07/12/2017 (DODF 233). Logo em seguida, é indicada uma 

secretária escolar, vinda de outra escola, para compor a direção e atuar na 

parte administrativa.   

Conforme previsto pela SEDF, ao final do ano toda equipe docente de 

contrato temporário é devolvida à regional de ensino, além de toda a 
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comunidade em processo de transferência da escola. Assim, a direção abriu 

todas as carências para que uma nova equipe docente chegasse, com exceção 

de 03 professoras efetivas. No início de 2018, mais 3 professoras efetivaram 

carência na escola por meio do concurso de remanejamento e remoção. Todas 

as professoras que atuaram na escola em seu primeiro ano de funcionamento 

desejaram retornar. Sete conseguiram, confirmando a motivação e o 

compromisso com a experiência iniciada na escola.  

Ao final do primeiro ano de funcionamento, pôde-se constatar, por meio 

de resposta ao questionário avaliativo e de relatos espontâneos das famílias, a 

satisfação com o trabalho realizado; a gratidão pela equipe, a percepção do 

desenvolvimento da criança e o acolhimento da equipe escolar. Conforme se 

observa nas transcrições que se seguem.   

O desenvolvimento da minha criança foi muito positivo. O único ponto 
negativo é a distância de casa para a escola. Sugestão: Uma escola 
do mesmo nível da Gavião, com bons profissionais, que fosse perto 
de casa. (mãe de aluno) 

Minha filha está com ótimo desenvolvimento. Os professores estão de 
parabéns! Só tenho mais que elogiar por vocês terem esse enorme 
carinho com as crianças. Obrigada! Uma escola competente, 
responsável e organizada. (mãe de aluna) 

Sempre positivo, pois a Sofia se desenvolveu mais ainda depois que 
entrou na escola. (mãe de aluna) 

 

No ano de 2018 a equipe escolar foi reorganizada com a chegada de 

novas/os professoras/es e com a continuidade de boa parte da equipe de 

professoras, em contrato temporário, que desejaram e conseguiram continuar 

na escola, motivadas por um sentimento de pertencimento e motivação para 

retornar a um projeto, ainda instituinte, de escola em que foram fundadoras e 

protagonistas.  

Nesse mesmo ano, reafirma-se um lema que movia o trabalho e o 

desejo da equipe de ser, de fazer e estar com as crianças: “Bora Ser Feliz!”. 

Lema sempre lembrado e permeando ações e relações escolares, em meio à 

dinâmica e aos desafios de uma escola real, com adversidades e diversidades 

cotidianas. Nesse segundo ano, projetos e rotinas foram sendo aperfeiçoados e 

criados, nos diferentes diálogos, interações e realizações cotidianas, 

fortalecendo a experiência iniciada no ano anterior e ampliando horizontes 

educativos com as contribuições das pessoas e das parcerias que chegaram.  
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Em 2019, por meio do concurso de remanejamento interno e externo, 

chegaram 11 professoras efetivas que optaram trabalhar na escola, 

expressando, já de início, o desejo de “Ser Feliz” na nova experiência docente. 

Na bagagem, o compromisso com a educação pública, com a infância e 

diferentes saberes e sabores vividos em outros itinerários educacionais, na 

rede pública e associativa, entre os quais, experiências na Associação Vivendo 

e Aprendendo; na Comunidade de Aprendizagem do Paranoá, Escola Classe 

115 Norte e Escola Classe Aspalha. Para complementar a composição da 

equipe docente, chegaram 8 professoras em contrato temporário, que juntas às 

demais, motivaram-se e pelo convite-lema da escola para o ano de 2019 “Bora 

Fazer História!”  

A maioria das professoras reside na região do Lago Norte e Asa Norte, 

algumas estão em turmas de Educação Infantil pela primeira vez. A maior parte 

delas têm idade entre 30 e 45 anos. Este ano a escola passou a contar com 

uma Pedagoga/Orientadora Educacional, em exercício provisório, em 

substituição à Diretora que tem lotação definitiva e está na direção. Acrescenta-

se que, desde o início das atividades escolares,  uma psicóloga itinerante atua 

na escola, em geral, duas vezes ao mês em turnos alternados. Ainda não foi 

garantido à escola uma pedagoga e nem uma sala de recursos para compor a 

estrutura do serviço de apoio à aprendizagem condizente com as orientações 

pedagógicas e portarias da SEDF, mesmo com reiteradas solicitações da 

equipe gestora. A secretaria escolar dispõe de dois servidores: 01 secretária 

escolar e 01 chefe de secretaria, cargo que compõe a direção da escola.  

Os funcionários da merenda, da limpeza e da segurança são 

terceirizados e vinculados administrativamente às empresas contratadas pela 

SEDF. No total a equipe de funcionários terceirizados é composta por 10 

pessoas, sendo quatro vigias, duas merendeiras e cinco auxiliares de limpeza.  

A equipe gestora é composta de diretora, Luciana de Faria Leite; vice-

diretora, Tatiana Modesto Pimentel; e chefe de secretaria, Eduardo Wagner 

Miranda de Souza. No ano de 2019, a gestão passou a contar com a 

professora Andressa Vieira, na vice-direção, durante o primeiro semestre de 

2019, em virtude de licença para tratamento de saúde de integrantes da 

direção. Na coordenação pedagógica, a escola conta com duas professoras 
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eleitas anualmente para a função. Este ano foram eleitas: Lívia Duarte Silva e 

Paula Lobo Martins.  

Em apoio à gestão escolar e ao fortalecimento da organização do 

trabalho pedagógico, somam-se a atuação de duas professoras readaptadas e 

três professoras com restrição de função. A direção junto às coordenadoras e 

às professoras, em funções de apoio, tem se constituído grupo gestor, o que 

contribui, sobremaneira, para a qualidade e a organização do trabalho 

pedagógico e para os processos participativos de gestão. 

A escola conta, ainda, com a colaboração de oito educadores sociais 

voluntários, vinculados à Coordenação Regional de Ensino, os quais recebem 

uma ajuda de custo para essa atuação. Tais colaboradores atuam nas turmas 

de crianças com transtornos e/ou deficiências e no apoio geral às demais 

turmas. Apesar de extremamente necessária, a escola não possui Sala de 

Recursos, pois não tem pedagoga de equipe, em que pese as inúmeras 

solicitações junto à CRE e a existência de profissional qualificada no corpo 

docente. 

Mais novo que suas crianças, O CEPI Gavião registra aqui os seus 

primeiros anos de história e direciona o olhar para a sua realidade, visando 

conhecer para melhor compreender, melhor conviver e melhor contribuir para a 

formação de sujeitos históricos, de direitos que, na relação social, assim como 

a escola, se constroem se afirmam e se autoafirmam. 

  Figura 2: Equipe pedagógica e colaboradoras 

       
        Fonte: CEPI Gavião 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA OU DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

ESCOLAR 

 

A equipe escolar, no primeiro ano de funcionamento da escola, visando 

ampliar o conhecimento e aproximar da comunidade atendida, reuniu-se com 

as famílias envolvidas e com as lideranças populares das regiões do Itapoã, 

Paranoá e Paranoá Parque as quais socializaram aspectos importantes das 

vivências nessas cidades tanto do ponto de vista histórico, quanto político, 

social e cultural. Tais aspectos são fundantes na construção da história e da 

identidade desta instituição, enquanto escola pública, e na construção de seu 

Projeto Político-Pedagógico.   

Ainda no ano de 2017, com a finalidade de ampliar o conhecimento 

sobre a realidade das crianças atendidas e de suas respectivas famílias, a 

comissão que coordenou a elaboração inicial deste projeto, realizou 

levantamentos, mediante aplicação de questionários e enquetes com 228 

participantes, dos quais a maior parte dos respondentes são mães (87%) 

seguidos de pais (9%) e avós(4%). Para atualização dos dados, o mesmo 

questionário foi encaminhado, em 2019, às famílias atuais para atualização dos 

dados que serão socializados no presente projeto ainda neste ano de 2019. 

Cabe ressaltar que os dados apresentados a seguir são significativos em 

relação ao perfil sócioeconômico da comunidade que compõe a escola. 

Em relação aos aspectos pesquisados, em 2017, os dados são os que 

se seguem:  

Gráfico 1:  Local de moradia 

 
Fonte: CEPI Gavião 

 

Quanto à origem e à moradia dos familiares responsáveis, que 

responderam ao questionário, 40,62% nasceram no Distrito Federal e 59,38% 

são oriundos de outros estados brasileiros. Isto sinaliza um número já 
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significativo de famílias constituídas aqui no Distrito Federal, fato que contribui 

para a consolidação de uma cultura local e, por outro lado, a ascendência e a 

convivência com pessoas oriundas de outras unidades da Federação, que se 

manifesta em rica diversidade cultural.  

As famílias pesquisadas em 2017 residem, predominantemente, nas 

regiões administrativas do, Itapoã e do Paranoá/Paranoá Parque, conforme 

pode ser observado no primeiro gráfico a seguir. 

No primeiro ano de funcionamento, a maior parte das crianças 

atendidas na CEPI Gavião (61,81%) é moradora do Itapoã, o que evidencia a 

maior carência de escolas nessa localidade. Essa realidade faz com que as 

crianças ainda sejam atendidas em escolas distantes de suas residências 

como, no caso, o CEPI Gavião, localizada no Lago Norte. O mesmo acontece, 

embora em menor escala, com as crianças Paranoá (26,36%) e do Complexo 

Residencial Paranoá Parque (9,66) que chegam a ficar cerca de duas horas e 

meia dentro do ônibus escolar, considerando o percurso de ida e de volta.  

Ainda com relação à habitação, foram feitas perguntas relacionadas ao 

tempo e ao tipo moradia.  

Gráfico 2: Tempo de moradia 

 
Fonte: CEPI Gavião 

Pode-se perceber pelos dados acima, que a maior parte dos 

entrevistados (67,44%) reside há mais de 5 anos nas localidades. Cabe 

ressaltar que dentre os 10% que declaram residir há menos de um ano, 

destacam-se os moradores do Paranoá Parque, complexo residencial 

inaugurado em julho de 2014, construído com recursos do Programa do 

Governo Federal Minha Casa, Minha Vida, que incluiu 688 famílias. Resta 

salientar que 32,47% das famílias residem no local a menos 4 anos, portanto 

vindas recentemente de outras localidades, o que evidencia uma certa 

mobilidade urbana típica do Distrito Federal. 
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Gráfico 3: Tipo de moradia 

 
Fonte: CEPI Gavião 

 

Quanto ao tipo de moradia, destaca-se que 67,54% dos entrevistados 

não possuem casa própria, destes 23,38% não pagam aluguel, considerando 

que residem com algum parente ou em casa cedida. Somente 31,6% 

declararam ter (21,2%) ou estar adquirindo (10%) casa própria. Ao 

compararmos o gráfico 2 com o gráfico 3, é possível deduzir a opção de parte 

significativa dos respondentes em permanecer na região, uma vez que  67,44% 

reside há mais de 5 anos, mesmo que poucos tenham casa própria. 

 

Grafico 4: Renda Familiar  

 
Fonte: CEPI Gavião 

 

Quanto às condições econômicas, surpreende que 90% dos 

respondentes declaram renda familiar de até dois salários mínimos, sendo que 

a maior parte (67%) recebe até um salário. Ao passo que somente 6,43% 

declaram receber de 3 a 5 salários mínimos. Verifica-se, assim, que as famílias 
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das crianças matriculadas no CEPI Gavião são, predominantemente, de com 

baixa renda, o que afeta diretamente a qualidade de vida das crianças 

atendidas. 

 

Gráfico 5: Ramo de Trabalho 

 

Fonte: CEPI Gavião 

  

Evidencia-se o predomínio de trabalho doméstico (33,49%) e, 

possivelmente, a ocupação em postos de baixa qualificação no ramo do 

comércio (17,47%), de serviços (13,11%) e autônomo (11,66%) indicado pela 

faixa de remuneração predominante de até um salário mínimo ilustrada pelo 

gráfico 4. 

 

Gráfico 6: Tipo de vínculo empregatício 

 

Fonte: CEPI Gavião 
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 Aqui os dados apontam para o baixo índice de trabalhadores com 

emprego formal ou com carteira assinada (37%), índice próximo ao de 

desempregados (34,37%). 

 

Gráfico 7: Benefício social 

 
Fonte: CEPI Gavião 

 

Ao comparar o gráfico 7 com o gráfico 6, é possível perceber que o índice 

de desempregados somado ao índice de trabalho informal (o que totaliza 

43,74%) é compatível com o índice de famílias que recebem bolsa família 

somado ao seguro desemprego e ao auxílio reclusão (totalizando 42,79% que 

recebem algum tipo de benefício). 

 

Gráfico 8: Escolaridade do responsável 

 

Fonte: CEPI Gavião 

 

O gráfico 8 conduz à reflexão acerca do acesso ao direito à educação, 

pois, por um lado, há a política de universalização da educação básica, 

incluindo o ensino médio nas modalidades regular e Educação de Jovens e 
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Adultos - EJA; por outro lado, a distância em diminuir a exclusão uma vez que, 

neste recorte, percebe-se que 48,20% sequer iniciaram o ensino médio. 

 

Gráfico 9: Religião do responsável 

 
Fonte: CEPI Gavião 

 

 

Neste gráfico chama a atenção a similaridade entre o número de 

católicos e de evangélicos. 

 

Gráfico 10: Se frequenta igreja ou culto religioso 

 
Fonte: CEPI Gavião 

 

 

Nota-se que 29,41% dos que declararam professar alguma religião não 

frequentam rituais ou instituições religiosas. 
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   Gráfico 11: Responsável pela criança 

 
Fonte: CEPI Gavião 

 

Assinala-se que 80% das crianças atendidas estão sob a 

responsabilidade direta dos pais (39,71) ou só da mãe (39,36). Aqui, cabe 

destacar que a mulher ainda é a principal referência na vida da criança. Isto 

sinaliza que, na maioria das vezes, é ela quem assume a educação dos filhos 

sem a participação do companheiro. 

 

 

Gráfico 12: Irmãos que residem na mesma casa que a criança 

 
Fonte: CEPI Gavião 
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Gráfico 13: Com quem a criança mora? 

 
Fonte: CEPI Gavião 
 
 

Ao comparar o gráfico 13 com o gráfico 11 percebe-se pouca diferença, 

pois os dados se aproximam. O que cabe considerar, é que, no caso do casal, 

aquele que vai à escola fazer a matrícula é o que se coloca como responsável 

pela criança.  

 

Gráfico 14: A criança já frequentou creche? 

 
     Fonte: CEPI Gavião 

 

Pouco mais da metade das crianças matriculadas tiveram acesso à 

educação infantil antes de serem matriculadas no CEPI Gavião. 
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Gráfico 15: Quem fica com a criança no turno em que  
ela não está na escola? 

 

Fonte: CEPI Gavião 

 

Este gráfico reforça as conclusões apontadas pelos gráficos 11 e 13. 

  

Gráfico 16: Pessoa com deficiência na família 

  
Fonte: CEPI Gavião 

  

Considera-se elevado o índice de  14,5%  de pessoas com deficiência 

na família, conduto a finalidade da pergunta não foi identificar causas, mas 

antes entender quem é a família, que realidade vivencia e o que a escola pode 

contribuir no que se refere ao atendimento à criança matriculada e de que 

forma acolher a sua família. 

 

Gráfico 17: Maior dificuldade da família (em 2017) 

   
Fonte: CEPI Gavião 
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Não é de se estranhar que cerca de 53% da dificuldades estão 

relacionadas às questões de ordem financeira, pois os gráficos 6 (Tipo de 

vínculo empregatício) e 7 (Benefício social) apontam para esta realidade.  

  

 

Gráfico 18: Questão mais preocupante, para os pais ou responsáveis,  
na educação e no desenvolvimento da criança, considerando o local  
em que reside. 

  
Fonte: CEPI Gavião  

 

Os pais entendem que os problemas que podem afetar negativamente 

a educação de seus filhos são os de ordem social, em especial a violência 

(33,77%) e o uso abusivo de drogas (20,33%). A preocupação com a falta de 

opções de lazer (33,77%) aponta para a compreensão de que esta é uma 

necessidade para a comunidade e que o Estado suprir, também, essa carência. 

 

Gráfico 19: O que mais gosta no lugar em que mora?  

 
Fonte: CEPI Gavião 

 

Esta questão foi do tipo aberta. Para facilitar a compreensão, as 

respostas, que justificam o gosto dos entrevistados pelo lugar em que moram, 

foram agrupadas por categorias ligadas à funcionalidade, aos valores afetivos, 

à segurança e à educação. No que se refere à funcionalidade, os/as 
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entrevistados/as elencaram razões como o comércio variado, o bom serviço de 

saúde, a proximidade com hospital e igreja, a facilidade de transporte público, e 

a proximidade com o Plano Piloto. No que tange aos valores afetivos 

relacionaram à proximidade e às relações, em especial com a família, com os 

amigos e com a vizinhança e, acrescentaram a tranquilidade. Já como fatores 

de segurança, foram agrupados, neste quesito, o policiamento, a casa própria e 

a oferta de trabalho e emprego. Finalmente, quanto à aprendizagem relataram 

a oferta de cursos livres em várias áreas. 

 

 Gráfico 20: O que falta na minha cidade 

 
Fonte: CEPI Gavião 

 

Esta questão também foi do tipo aberto. Na categoria equipamentos e 

serviços públicos foram agrupadas as necessidades estruturantes para os 

moradores, destacando-se, principalmente, escolas, segurança, parquinhos, 

creche, posto de saúde, praças, teatro, hospitais, transporte, vila olímpica. É 

relevante frisar que as duas maiores necessidades elencadas referem-se à 

segurança e à escola pública. Ao separarmos esta categoria em subcategorias, 

teremos dados bastantes significativos referentes à falta de segurança, 

afirmada por 31,7% dos entrevistados, e à falta de escolas, citada por 24,4%, 

conforme se verifica na figura abaixo. 
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                                           Gráfico 21: Equipamentos e serviços públicos 

 
                         Fonte: CEPI Gavião 

 

A última pergunta do questionário solicitava aos pais e/ou responsáveis 

que, a partir da experiência da criança no espaço escolar, fizesse uma 

avaliação da escola. Em resposta, os entrevistados abordaram os aspectos que 

consideraram positivos, os que consideraram negativos e ofereceram 

sugestões. 

Com relação aos aspectos positivos, ressaltaram percepções 

relacionadas ao avanço no desenvolvimento das crianças; à valorização nas 

relações destas com as outras crianças, com as professoras e com os demais 

profissionais da escola; ao bom desempenho pedagógico da equipe escolar; à 

relação acolhedora da equipe com as crianças e com a família; e, também, 

quanto ao espaço escolar. 

Na minha opinião, a escola está desenvolvendo um ótimo trabalho 
com as crianças, não só no lado pedagógico, mas principalmente no 
sentido humano. O trabalho que a professora vem desenvolvendo 
está de parabéns. A minha filha, tem se tornado um ser humano 
melhor, com aprendizagem de respeito, educação e até social. Eu só 
tenho a agradecer. Sugestão: aulas de música e de dança.  (mãe de 
aluna) 

 

De uma forma geral, os/as entrevistados/as expressaram satisfação 

com o trabalho desenvolvido na escola. A maioria deles/as afirmou que foi 

significativo o desenvolvimento das crianças após o ingresso no CEPI Gavião. 

Observaram, nos/as filhos/as, a ampliação da capacidade de expressão, 

particularmente da fala; a alteração de hábitos alimentares, pois muitos 

passaram a gostar de frutas, legumes e verduras; aprenderam a compartilhar; 

tornaram-se mais solidários, extrovertidos, interativos atenciosos, 

independentes e responsáveis. O relato a seguir ilustra a percepção da mãe 
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com relação ao desenvolvimento e à mudança de hábitos alimentares de sua 

filha. Olha, ela teve o desenvolvimento bem depois que foi à escola, ela 

também aprendeu que devemos comer todos os tipos de legumes, verduras, 

coisas que ela não gostava de comer. 

Ainda com relação aos pontos positivos, alguns pais se referiram ao 

gosto das crianças pela escola e à boa interação delas com colegas, 

professoras e demais profissionais, o que se verifica no registro seguinte. Bom, 

o Kalch gosta muito de estudar, mal chega em casa quer voltar de novo. Todos 

os dias ele pergunta “mamãe tem escola hoje?” fala muito dos amigos dele e 

está feliz.  

Muitos também evidenciaram a satisfação com o trabalho pedagógico 

da escola, afirmando a competência, a dedicação e a responsabilidade da 

equipe, além do bom acolhimento e do cuidado dispensado às crianças e às 

famílias.  Outro ponto positivo destacado pelos respondentes foi com relação à 

escola a qual consideraram bonita, ampla, bem equipada, ambiente agradável 

e bem organizada. O posicionamento a seguir evidencia uma das 

manifestações de reconhecimento ao trabalho da equipe. Não tenho 

reclamações da escola. Sou grata à direção e às professoras pelos cuidados 

com minha filha. 

Por outro lado, alguns pais e/ou responsáveis consideraram como 

pontos negativos; a distância entre a residência e a escola; a pouca interação 

de algumas professoras com a família por meio da agenda; atividades ou 

reuniões realizadas aos sábados e o comportamento agressivo de algumas 

crianças. Dentre as sugestões apresentadas, destacam-se as propostas de que 

a escola ofereça atendimento em tempo integral; de que haja monitores 

atuando em tdas as turmas junto às professoras; de que se realize mais 

eventos culturais que envolvam os familiares, a exemplo da festa junina; de que 

haja aulas de música, de dança e língua estrangeira, de que ofereça atividades 

físicas; e ,também, de que se mande atividades para as crianças fazerem em 

casa. 

Associa-se a estas questões a escolaridade dos/as pais/mães ou 

responsáveis, pois quanto menor a escolarização menor o poder aquisitivo e 

maior o desemprego. Daí a necessidade de implementação de políticas sociais 
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na região do Paranoá e do Itapoã, visando garantir, à população local, o direito 

à educação, ao trabalho, à assistência social dentre outros. 

Vê-se, assim, que o CEPI Gavião atende a uma comunidade em 

transição, pois o que se espera é que as crianças da região tenham escolas 

públicas, em condições adequadas que possa atendê-las em suas próprias 

comunidades. 

Tendo em vista a caracterização da escola e diagnóstico da realidade 

escolar, mostrados acima, verifica-se que o CEPI Gavião se estrutura e se 

organiza abarcando as diferentes dimensões previstas nos Indicadores de 

Qualidade na Educação Infantil – GDF, orientados pelos Parâmetros Nacionais 

de Qualidade Infantil (Brasil, 2019). Destaca-se também que os processos 

avaliativos em prática na unidade escolar são executados com base nos 

operadores previstos nos citados indicadores. 
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4.  FUNÇÃO SOCIAL  

 

Ao considerarmos a escola como uma instituição social, é fundamental 

refletir sobre a sociedade na qual está inserida e a função que ela assume 

exercer nessa sociedade e, especialmente, junto à comunidade dela participa e 

que a constitui. 

 

O Centro de Educação da Primeira Infância Gavião, enquanto escola 

pública de educação infantil, prima pela garantia do Direito à Infância e à 

Educação enquanto direitos sociais resguardados por diferentes normativas 

nacionais e internacionais. Assim, a escola assume e se organiza para exercer 

sua função social orientada pela garantia desses e de outros direitos sociais e 

não de sua negação.  

        Com esse entendimento, o Centro de Educação da Primeira 

Infância Gavião orienta o exercício de sua função social, no cotidiano de suas 

práticas escolares e relações de aprendizagem, com a orientação das próprias 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/2010 ao afirmar que 

o propósito fundamental da primeira etapa da Educação Básica é “garantir 

aprendizagens, bem como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao 

respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com crianças 

de diferentes faixas etárias e com adultos”. (Currículo em Movimento do DF: 

Educação Infantil, 2018, p 20). 

Dessa forma, a escola, se compromete com o desenvolvimento integral 

das crianças e com as lutas históricas, de movimentos sociais e de governos 

democráticos, por um país justo, fraterno e igualitário. Assumimos a função 

social da escola alicerçada em objetivos declarados pela Constituição Federal 

para a República ou para o Estado Brasileiro. Estado este, em que os direitos 

sejam efetivamente concretizados na vida cotidiana das pessoas e dos grupos 

sociais, historicamente excluídos e não mais negligenciados ou suprimidos pelo 

próprio Estado e por seus agentes públicos. Afirmamos então, que a função 

social da escola, enquanto instituição e espaço de aprendizagens e de 

formação cidadã, seja, também, a de colaborar para: 
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I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
(Art. 3º Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil) 

Desse modo, o Centro de Educação da Primeira Infância, seguindo o 

que orienta as Diretrizes de Educação Infantil (2010), cumpre sua função 

sociopolítica e pedagógica, na medida em que: oferece condições e recursos 

para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais; assume 

responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado das 

crianças com as famílias; oportuniza a convivência entre crianças e entre 

adultos e crianças; possibilita a ampliação de saberes e conhecimentos de 

diferentes naturezas; promove a igualdade de oportunidades entre crianças de 

diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às 

possibilidades de vivência da infância; constrói novas formas de sociabilidade e 

de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a 

sustentabilidade do planeta e com o rompimento das relações de dominação 

etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa.  
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5. PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

 

     Nenhuma orientação pedagógica é neutra, mas delineada por 

concepções, paradigmas e diferentes contextos históricos, portanto toda 

atividade educativa é política. Nesse contexto, assumimos que as relações, os 

saberes, as experiências, o conhecimento produzido devem oportunizar o 

desenvolvimento integral, as novas relações com a realidade vivida, de maneira 

crítica e criativa, para que a escola efetive sua contribuição na construção de 

um Estado cada vez mais democrático. 

Os princípios que norteiam a prática educativa no CEPI Gavião 

abarcam uma dimensão ética, política e estética em consonância com as 

diretrizes nacionais e o currículo local. O primeiro princípio é o princípio ético 

que se refere à valorização da autonomia da responsabilidade, da 

solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às identidades, 

às singularidades. O segundo princípio é o princípio político, que se vincula ao 

exercício da criticidade e do respeito à democracia, do exercício da cidadania 

no sentido de permitir a atuação participativa e crítica da comunidade escolar 

com vistas à transformação do indivíduo e da sociedade. O terceiro princípio é 

o princípio estético que diz respeito à valorização da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e 

culturais. 

Assim, o CEPI Gavião visa oportunizar um processo de educação 

primando pelo desenvolvimento integral das crianças e oportunizando o direito 

às aprendizagens fundamentado nesses três princípios.   

Figura: 

        

 

 

 

 

 
                                                          Fonte: (Currículo em Movimento do Distrito  Federal: Educação Infantil, 2018, p.59) 
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Os parâmetros que orientam os processos de gestão escolar, nos 

âmbitos administrativo, pedagógico e político respeitam princípios 

constitucionais determinados para o ensino público no Art 206:  

 I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;  
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade. Art. 206 (CF/88) : 

 

Acrescenta-se, ainda, na gestão administrativa e pedagógica, incluindo 

as relações concretas no contexto escolar e institucional, a defesa dos direitos 

previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em seu artigo 15, 

com destaque ao direito da criança à liberdade, ao respeito e à dignidade em 

seu processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos.  

Outros princípios assumidos na gestão do CEPI Gavião são os 

previstos na Lei 4.751/2012 - Lei da gestão democrática da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal que estabelece:  

- a participação da comunidade escolar; 
- o respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter laico da escola 
pública e aos direitos humanos; 
- a democratização das relações pedagógicas e de trabalho;  
- a criação de ambiente seguro e propício ao aprendizado e à 
construção do conhecimento; 
- a garantia da qualidade social por meio do desenvolvimento integral 
da pessoa e do preparo para o exercício da cidadania;  
- a valorização do profissional da educação. 

 

Com fundamento nos princípios acima expressos, os quais se 

ancoraram na legislação e documentos norteadores vigentes em âmbito local e 

nacional, o CEPI Gavião se empenha e se compromete a alcançar os objetivos 

institucionais que se seguem. 

Figura 3: Assembleia com a comunidade escolar, murais com desejos das famílias para a escola,momentos da 
semana pedagógica e momento de acolhimento das crianças e famílias no início do ano letivo de 2019.  

 
Fonte: CEPI Gavião 
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6. OBJETIVOS  

 

6.1. Objetivo geral  

Oportunizar o desenvolvimento integral das crianças, contribuindo para 

as aprendizagens; a construção da autonomia e da responsabilidade; o 

respeito ao bem comum; a preservação da natureza; o reconhecimento da 

diversidade cultural; o exercício da sensibilidade, da ludicidade, da criatividade, 

da solidariedade e da cidadania. 

 

6.2.- Objetivos Específicos 

 I – Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, 

relacionando-se e partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes 

linguagens, ampliar o conhecimento de si e do outro, bem como exercitar o 

respeito em relação à natureza, à cultura e às diferenças entre as pessoas; 

 II – Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes 

espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando a 

capacidade cognitiva  e o acesso à produções culturais, aos conhecimentos, e 

possibilitando, dessa forma, vivências enriquecedoras no que se refere à 

imaginação, à criatividade, à experiências emocionais, corporais, sensoriais, 

expressivas, sociais e relacionais; 

 III – Participar ativamente, com adultos e com outras crianças, 

tanto do planejamento da gestão da instituição que oferta Educação Infantil 

quanto das atividades da vida cotidiana: escolha das brincadeiras, materiais e 

ambientes, por meio das diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos e 

do posicionamento próprio; 

 IV – Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na 

instituição de Educação Infantil e fora dela, ampliando saberes, linguagens e 

conhecimentos; 

 V – Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito 

dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, 

dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, registros de 
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conhecimentos elaborados a partir de diferentes experiências que envolvam a 

produção de linguagens e a fruição das artes nas suas diversas manifestações; 

 VI – Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e 

cultural, ao construir uma imagem positiva de si e de seus grupos de 

pertencimentos nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras 

e linguagens vivenciadas na instituição de Educação Infantil.  

(Currículo em Movimento do Distrito Federal: Educação Infantil, 2018, 

p.59) 
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7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS (MARCOS LEGAIS E MARCOS 

CONCEITUAIS) E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

As concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas da 

escola foram discutidas tendo como parâmetro as concepções assumidas pela 

Secretaria de Educação em documentos norteadores como Constituição, LDB, 

Currículo em Movimento do Distrito Federal: Educação Infantil, DCNEI, 

Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil, Indicadores de Qualidade 

da Educação Infantil do Distrito Federal. Para a discussão dessas concepções, 

no entanto, é necessário ampliar, o máximo possível, o campo de visão do 

mundo da comunidade no sentido oportunizar um maior conhecimento das 

concepções de educação e um pouco de seu histórico. 

No processo de desenvolvimentos histórico da humanidade observam-

se diferentes concepções de conhecimento, de homem, de escola, de estado, 

de sociedade. Essas concepções são determinadas, segundo o ponto de vista 

dialético, pelo modo de produção existente em um dado momento histórico. 

Assim, no decorrer do tempo, as palavras, as ideias e as funções sociais, que 

exercem os diferentes atores, vão se modificando e sendo modificadas. 

As teorias educacionais estão, nesse sentido, intrinsecamente 

relacionadas à visão de mundo de seus teóricos enquanto estes, por sua vez, 

estão inevitavelmente influenciados pela etapa histórica em que o modo de 

produção está passando. Como observou Gadotti (2006, p. 16) “a evolução da 

educação está ligada à evolução da própria sociedade”. 

Pode-se acompanhar, pelo quadro a seguir, uma síntese utilizada para 

provocar diálogos e ampliar a visão pedagógica da comunidade escolar, no 

sentido de convergir para a afirmação de concepções que são afirmadas nas 

relações e nas práxis educativas no Centro de Educação de Primeira Infância – 

CEPI Gavião. 
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Pressupostos 

Teóricos 

Concepção Acrítica Concepção Crítica 

Currículo Conjunto de disciplinas/matérias, 

atividade a serem desenvolvidas pela 

escola, resultados pretendidos de 

aprendizagem, relação de conteúdo 

claramente delimitados e separados 

entre si, com períodos.  

Vislumbra um currículo ideal, 

enquadrado perfeitamente em uma 

teoria e implementado rigorosamente 

como concebido, numa perspectiva 

científico- racional. 

Currículo NEUTRO. 

Campo de disputa, de 

relações de poder, de 

pressão e conflitos, de 

defesa de interesses 

diversos, às vezes 

antagônicos. 

Não vislumbra um currículo 

ideal e sim um currículo 

real, contextualizado. 

Conhecimentos Estanques e descontextualizados. Complementam-se, são 

significados numa relação 

dialética que os amplia no 

diálogo entre diferentes 

saberes. 

Ação Pautada em um “currículo turístico” - 

organiza-se em eventos e 

festividades como dia das mães, dos 

pais, do índio, da páscoa, do folclore, 

etc. 

Intencional e planejada 

dentro de cada unidade 

escolar e conduzirá à 

culminação de propostas 

curriculares que 

transcendam a mera 

definição de datas 

comemorativas. 

Educação integral Refere-se à quantidade do tempo de 

permanência do aluno na escola. 

Refere-se a uma educação 

formativa e integrada às 

exigências do mundo 

moderno com a intenção de 

formar indivíduos capazes 

de responder aos novos 

desafios que se produzem 

no mundo contemporâneo, 

pretende a integralidade na 

formação do educando, 

pautando-se no caráter 



 

40 
 

multidimensional do ser 

humano, composto por 

aspectos psicomotores, 

cognitivos, afetivos, 

intuitivos e socioculturais 

integrados às experiências 

de vida. 

 

No quadro a seguir, é possível chegar a uma sistematização sobre uma 

concepção teórica que fundamenta, ao longo do processo, as práticas 

pedagógicas discutidas com o grupo de profissionais que atuam na unidade 

escolar.  

 

Currículo Reconhece as desigualdades relacionadas ao 

sistema público de ensino e da própria sociedade, 

endossando a construção de um projeto 

educacional que contribua com a democratização 

dos saberes, garantindo a todos o direito à 

aprendizagem favorecendo a formação de sujeitos 

íntegros, críticos e ativos em sua realidade social 

Homem Os sujeitos são formados nas relações sociais e na 

interação com a natureza para a produção e 

reprodução de sua vida e de sua realidade. 

Visão dialética e concreta do Homem. 

Escola Instituição que tem a responsabilidade de 

oportunizar a aprendizagem de todos envolvidos 

no processo educativo, primando pela qualidade do 

processo educativo, a partir do reconhecimento da 

realidade social assumindo, assim, a complexa 

tarefa de mediar e socializar conhecimentos 

produzidos historicamente, convertendo-se em 

saberes escolares, valorizando o papel da 

apropriação histórico-cultural no desenvolvimento 

psíquico dos indivíduos por meio do conhecimento 

da totalidade de relações nas quais o homem se 

envolve. 

Opção teórica e metodológica Fundamenta-se na compreensão de que o 
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desenvolvimento humano se dá por meio de 

aprendizagens significativas, num contexto 

histórico marcado por contradições e conflitos entre 

o desenvolvimento das forças produtivas e as 

relações de produção. Situada nesse contexto, a 

escola é o espaço de educação onde são 

socializados conhecimentos historicamente 

construídos pela humanidade. 

Aprendizagem Adotando a concepção de Vygotsky consideramos 

que a aprendizagem é uma articulação de 

processos externos e internos, visando à 

internalização de signos culturais pelo indivíduo, o 

que gera uma qualidade autorreguladora às ações 

e ao comportamento dos indivíduos. 

Prática Pedagógica Atividade desenvolvida por professores e 

estudantes, mediada pelo conhecimento. 

Essa prática se orienta pela “transitividade crítica”, 

possível de ser alcançada com uma educação 

ativa e dialógica, por meio de uma didática 

histórico-crítica, que vise uma intervenção do 

professor que tenha como ponto de partida a 

prática social do estudante, ou seja, transite do 

conhecimento sincrético para o conhecimento 

sintético. Além de procurar possibilitar a 

desconstrução da ciência com vistas à 

emancipação e à criatividade da existência dos 

seres, individual e socialmente. 

Educação Escolar A tarefa a que se propõe a pedagogia- crítica em 

relação à educação escolar implica identificar as 

formas mais desenvolvidas em que se expressa o 

saber, reconhecendo as condições de sua 

produção e compreendendo as suas principais 

manifestações, bem como as tendências atuais de 

transformação; converter o saber objetivo em saber 

escolar, de modo que se torne assimilável pelos 

estudantes no espaço e tempo escolares; prover-

se dos meios necessários para que os estudantes 

não apenas não assimilem o saber objetivo 
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enquanto resultado, mas aprendam o processo de 

sua produção, bem como as tendências de sua 

transformação. 

Avaliação A avaliação deve contemplar uma visão holística 

do homem, considerando-o como um ser integral. 

Implica observar, analisar, descrever e explicar o 

processo de ensino-aprendizagem, visando 

aconselhar, informar e indicar mudanças, 

funcionando em uma lógica cooperativa que faz do 

diálogo uma prática e da reflexão uma constante. A 

avaliação deve favorecer a socialização integrando 

o grupo, mas também salientando as diferenças 

individuais que preparam os alunos, segundo suas 

competências particulares, para atividades 

específicas e gerais da vida. 

 

  

A SEEDF elege como Eixos Integradores do Currículo alguns elementos 

fundamentais no trabalho educativo com as crianças, quais sejam educar e 

cuidar; brincar e interagir. Esses eixos caminham juntamente com os Eixos 

Transversais do Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade; 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; e Educação para a 

Sustentabilidade. O dia a dia da escola é  

permeado por essa transversalidade, que reclama ações acerca da 
diversidade cultural e étnico-racial, da biodiversidade, de crença, de 
gênero e configurações familiares, inclusão das crianças com 
deficiência, respeito à heterogeneidade e à singularidade, direito às 
aprendizagens e diversas formas de viver a infância e convivências 
entre as gerações (Currículo em Movimento do Distrito Federal: 
Educação Infantil, p. 27). 
 

O Currículo em Movimento do Distrito Federal: Educação Infantil (2018) 

orienta a abordagem dos temas e dos conteúdos significativos por Campos de 

Experiência. Essas são dimensões para o planejamento dos objetivos e 

projetos de aprendizagem a serem construídos ao longo do ano letivo. A 

organização dos objetivos por campos de experiência possibilitam a 

compreensão do mundo e a produção de novos significados pelas crianças. 

Dessa forma, a organização das situações de aprendizagem no planejamento 



 

43 
 

da equipe docente deve permitir que cada criança experimente os diferentes 

campos de experiências de maneira significativa e articulada. 

O Centro de Educação de Primeira Infância Gavião se propõe 

proporcionar às crianças uma formação integral através de diversas situações 

de aprendizagem. A proposta da escola, em consonância com o Currículo em 

Movimento, estrutura-se numa organização didática a partir das práticas sociais 

e dos campos de experiência e das diferentes linguagens. Nesse viés, o 

Currículo estrutura e detalha cinco campos de experiência. 

 

7.1. O eu, o outro e o nós 

Trata-se da descoberta de si mesmo, dos grupos aos quais pertence e 

de outros coletivos com o objetivo de formar sua identidade e alteridade. Esse 

campo de experiência propõe fortalecer as crianças nos seus grupos e 

respeitar a diversidade humana. A proposta para esse campo é constituir a 

autonomia, a autorregulação, o autocuidado e o sentimento de reciprocidade, 

compreendendo que todos nós pertencemos a um grupo e que somos 

responsáveis pelos demais (pessoas, animais, natureza, planeta, etc).  

 

7.2. Corpo, gestos e movimentos 

O desenvolvimento corporal da criança se expressa e interage com o 

mundo por meio de gestos e movimentos diversos, podendo ser eles 

direcionados, livres, impulsivos, espontâneos ou coordenados. A criança toma 

conhecimento progressivo da sua corporeidade a partir das brincadeiras e 

interações sociais e culturais em que está inserida. Dessa forma, o trabalho 

corporal educativo na infância deve levar em conta a centralidade do corpo da 

criança, valorizando a liberdade expressiva, suas experiências, oportunizando o 

conhecimento e reconhecimento de suas potencialidades, limites, sensações e 

funções corporais.  

 

7.3. Traços, sons, cores e formas 

As manifestações artísticas, culturais e científicas são aporte do 

desenvolvimento infantil, sejam elas locais ou de maior amplitude, como 
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regionais, nacionais ou internacionais. Reconhece-se que a criança está imersa 

na cultura desde seu nascimento e convive com manifestações diversas, por 

meio de variados veículos aos quais está exposta. A criança como sujeito 

social e cultural produz cultura e traz consigo experiências e vivências 

provenientes de suas relações nos diversos grupos sociais aos quais pertence. 

O trabalho nesse campo de experiência deve propiciar o desenvolvimento da 

expressão criativa da criança ao levar em consideração seu percurso de 

aprendizagem, os processos pelos quais passou e as relações imbricadas 

neles. 

 

7.4. Escuta, fala, pensamento e imaginação  

Este campo de experiência busca interlocução entre as linguagens oral, 

escrita, corporal, artística e interações com a natureza e com a sociedade, 

embora dialogue com as demais linguagens. Pretende-se que as crianças 

reflitam sobre esse sistema de escrita e participem criticamente dessa cultura 

de modo desenvolver o prazer pela literatura, fruindo e exercitando a leitura e a 

escrita de acordo com suas possibilidades, ao ter como recursos as interações, 

as diversas linguagens e a imaginação. 

 

7.5. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

Propõe que as crianças experimentem o mundo ao seu redor, enquanto 

investigam, descobrem, interagem, elaboram e transformam a sociedade na 

qual estão inseridas. Neste campo de experiência, as linguagens mais 

presentes são a matemática e interações com a natureza e a sociedade. 

Ao desenvolver a sua prática pedagógica ancorada nos campos de 

experiências expressos no Currículo em Movimento da Educação Infantil, o 

CEPI Gavião organiza seu trabalho pedagógico de forma a possibilitar às 

crianças o conhecimento de si mesmas e dos outros, através da vivência e da 

convivência de múltiplas experiências, mediadas por diferentes linguagens e 

formas de expressão. Tais vivências, convivências e pluralidade de linguagens 

são planejadas de forma a contemplar manifestações artísticas, culturais e 

científicas, bem como as interações sociais e com a natureza. 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  - OTP 

 

A Educação Infantil tem como objetivo promover o desenvolvimento da 

criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Ao longo do 

seu desenvolvimento, cada criança passa por diferentes etapas, com diferentes 

formas de pensar e agir. Essas vivências caracterizam suas relações com o 

mundo físico e social. 

De acordo com a LDB (Lei no 9.394/1996), a Educação Infantil é a 

primeira etapa da Educação Básica. Abrange desde o nascimento até a idade 

em que a criança ingressa no Ensino Fundamental. Dessa forma, a Educação 

Infantil se encontra no 1º Ciclo de Aprendizagem e a enturmação das crianças 

baseia-se na seriação. A organização curricular se dá a partir das seguintes 

faixas etárias: 

Creche: 0 a 2 anos (Berçário I, Berçário II e Maternal I); 3 anos 

(Maternal II). 

Pré-escola: 4 a 5 anos (1º e 2º Períodos). 

No Centro de Primeira Infância Gavião, as crianças atendidas são as 

de 4 e 5 anos (1º e 2º períodos). É importante ressaltar que a educação 

obrigatória e gratuita deve atender crianças a partir de 4 anos, resultando na 

obrigatoriedade das famílias matricularem as crianças na Pré-escola, segundo 

a Lei Federal nº 12.796/2013 que altera a LDB 9.394/1996. 

No ano de 2019, as crianças atendidas são oriundas do Varjão, 

Paranoá, Paranoá Parque e Itapoã, regiões situadas a aproximadamente 30 km 

da escola, com exceção do Varjão que fica a 10 km. A comunidade envolvida é 

constantemente convidada a participar de atividades escolares como, por 

exemplo, reuniões, formações para construção do Projeto Político Pedagógico, 

festividades, oficinas pedagógicas e manutenção voluntária dos espaços físicos 

da instituição. 

Entende-se que para uma criança se desenvolver integralmente, é 

preciso que a escola desempenhe seu papel de maneira significativa, 

objetivando construir uma sociedade livre, justa, solidária, igualitária, que 
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preserve o meio ambiente, que respeite a diversidade humana e que dissemine 

ideias universais de igualdade, cidadania, democracia e justiça. 

Diante desse contexto, é necessário que a ação educativa seja 

devidamente planejada, efetiva e avaliada. Para que isso aconteça, é 

imprescindível pensar nos materiais, nos ambientes, nos tempos de 

aprendizagem, nas rotinas e nas datas comemorativas,  relacionando-os entre 

si.  

 

8.1. Materiais 

O planejamento dos materiais utilizados em sala de aula deve estar em 

consonância com a intencionalidade pedagógica das atividades planejadas. Ele 

deve favorecer a capacidade criativa e transformadora da criança, permitindo-

lhe simbolizar, desprender-se do mundo dos adultos e testar novas 

possibilidades. Esse movimento criativo e de interação com os materiais, 

permite que a criança demonstre aspectos de sua cultura e produza novas 

possibilidades de conhecimento e aprendizagem. Para tanto, é necessário que 

os materiais sejam organizados de forma a favorecer e a valorizar a autonomia 

da criança, possibilitando que ela faça escolhas e desenvolva suas atividades 

seja individualmente, em grupos grandes ou em grupos pequenos. Os materiais 

devem também provocar, desafiar, estimular a criatividade e a imaginação, 

estando disponíveis para uso frequente e ativo da criança. 

É importante que as/os professoras/es incentivem as crianças a buscar 

os materiais de maneira autônoma, estando atentas/os às interações e 

apoiando as crianças nesse processo. Devem planejar atividades variadas 

disponibilizando os espaços e os materiais necessários, de forma a sugerir 

diferentes possibilidades de expressão, de brincadeiras, de aprendizagens, de 

explorações, de conhecimentos e de interações. Devem realizar a observação 

diária e a escuta atenta, a fim de realizar trocas de experiências com a equipe 

de professores, de planejar novas atividades, bem como de promover  ajustes 

no planejamento. 
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8.2. Ambientes 

O ambiente é ressignificado pelo ser humano de acordo com suas 

experiências, vivências e cultura. Na Educação Infantil, os ambientes são 

pensados para as crianças, de maneira atender às suas necessidades e 

interesses. 

Percebendo o ambiente dessa maneira, uma escola de Educação 

Infantil deve buscar favorecer a construção da identidade da criança, portanto o 

ambiente precisa ser pensado de forma a favorecer, aos infantes, o 

desenvolvimento do sentimento de pertencimento, ao passo que as/os 

educadoras/es devem compreender a criança como agente transformador. O 

ambiente deve, também, promover a autonomia, permitindo que a criança 

circule e se oriente com independência; além ser um lugar amplo e seguro para 

que ela possa explorar e estimular seus sentidos. Deve, ainda, ser agradável, 

funcional e adequado à faixa etária. 

 

8.3. Tempos 

A aprendizagem das crianças está articulada ao tempo cronológico 

(calendário) e ao tempo histórico, construídos a partir das suas relações 

socioculturais e históricas. Ao vivenciar atividades que seguem uma 

periodicidade, sequência e tempo de duração, elas conseguem antecipar fatos 

da rotina e construir uma noção de tempo.  

O Currículo da Educação Infantil sugere possibilidades de organização 

do trabalho pedagógico ao longo da jornada diária, semanal, bimestral. São 

elas: atividades permanentes, que ocorrem regularmente na rotina das 

crianças, como a acolhida, a roda de conversa, os momentos de história, as 

idas ao parque, etc; sequências de atividades, que são um conjunto de 

atividades que seguem uma organização crescente de dificuldade, abordando 

questões mais específicas e, por fim, atividades ocasionais, que permitem 

trabalhar um conteúdo mais específico como passeios, comemorações, visitas 

pedagógicas, etc. 
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8.4. Rotina 

Quando se pensa a organização do tempo na Educação Infantil, logo 

se remete a importância da rotina, visto que esse é um dos elementos que 

compõem o cotidiano da escola. Uma rotina bem planejada evita a atividade 

pela atividade, os rituais repetitivos, a reprodução de regras e fazeres 

automáticos. Para isso, é importante que a rotina seja dinâmica, flexível e 

surpreendente. 

Quando a intencionalidade do professor se encontra clara e com 

objetivos coerentes, a rotina é capaz de promover aprendizagens significativas, 

desenvolvendo a autonomia e a identidade, propiciando o movimento corporal, 

a estimulação dos sentidos, a sensação de segurança e confiança e o 

suprimento das necessidades biológicas. 

A rotina no Centro de Educação da Primeira Infância Gavião abrange: 

acolhida, roda de conversas, rodas de histórias, hora do lanche, atividades de 

higiene, atividades de mesa (pintura, desenho e outras), pesquisas de temas 

trabalhados, brincadeiras livres ou dirigidas nos parques da escola, atividades 

de limpeza e organização da sala e saída. 

Em dias e horários específicos, a rotina inclui: dia da fruta, hora do 

conto na acolhida, projeto brinCante, segunda musical, atividades no solário, 

psicomotricidade, sala de múltipla função, Sala de Leitura, Dia do brinquedo, 

Quinta do chá, cuidados com a horta, entre outros, além de projetos específicos 

de cada turma. 

 

8.5. Datas comemorativas 

A escola reflete crítica e coletivamente sobre as datas comemorativas 

culturalmente adotadas primando pelo que é significativo e o que faz sentido no 

universo da criança, sempre numa perspectiva inclusiva. Antes de entrarem no 

planejamento mensal, a importância ou não de se trabalhar uma data ou outra 

é discutida coletivamente por toda a equipe docente considerando as tradições 

cívica, religiosa e cultural.  
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O Currículo da Educação Infantil oportunizam, em seus campos de 

experiência, que as crianças conheçam religiões, culturas e crenças diferentes 

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

Desse modo, é importante desenvolver, desde a primeira infância, 

atitudes que viabilizem a existência de um mundo melhor e mais tolerante, 

cultivando pensamentos e opiniões abertos ao diálogo, ao respeito e a 

convivência com as diferenças e com a diversidade. 

Por meio das datas comemorativas, busca-se promover festejos 

culturais significativos, interação com as famílias e com os demais segmentos 

da comunidade escolar e o respeito às semelhanças e às diferenças culturais 

que caracterizam cada indivíduo. 

 

8.6. Período de inserção e acolhimento 

Um planejamento comprometido com o acolhimento significa abrir-se 

ao bem-estar, ao conforto físico e emocional, ao aconchego. Aqui e em outros 

momentos, o ato de educar não se separa do ato de cuidar. Sendo assim, 

amplia-se o papel e a responsabilidade da instituição educacional nesse 

momento.  

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

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

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

importantes para assegurar a efetividade desse trabalho.  

O CEPI Gavião, considerando que recebe crianças de 4 e 5 anos, 

entre as quais muitas estão adentrando o universo escolar pela primeira vez, 

planeja e recebe afetivamente as crianças e famílias nesse processo de 

inserção e acolhimento na escola, respeitando o ritmo, o tempo, as atitudes e 

ações nesse itinerário de iniciação no contexto educativo intitucional. 
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 8.7. Acolhimento 

 

No Centro de Educação de Primeira Infância Gavião, o acolhimento 

ocorre já na chegada das crianças à escola. Constitui, também, como primeira 

atividade da rotina e tem como objetivo promover uma interação entre as 

crianças, por meio de um ambiente agradável e acolhedor, estabelecendo um 

clima de confiança e troca. 

No Centro de Educação de Primeira Infância Gavião, o acolhimento 

ocorre já na chegada das crianças à escola. Constitui, também, como primeira 

atividade da rotina e tem como objetivo promover uma interação entre as 

crianças, por meio de um ambiente agradável e acolhedor, estabelecendo um 

clima de confiança e troca. 

O início do dia letivo ocorre com a chegada das crianças que, em sua 

grande maioria, chegam juntas, no transporte público escolar, conduzido por 

um motorista e uma monitora. São acolhidas com música ambiente e com a 

presença de integrantes da equipe gestora na entrada do pátio. Três dias da 

semana, as crianças chegam em sua turma e daí, em companhia da 

professora, participam de uma acolhida com o coletivo da escola. Nesse 

momento, a direção, equipe pedagógica e demais professores revezam-se na 

contação de histórias, teatros, brincadeiras, conversas; incentivam a oralidade 

e a expressão corporal; cantam num clima acolhedor, descontraído e lúdico. 

Ressalta-se que às segundas-feiras se dá o projeto Musical, no qual as 

crianças e/ou educadoras apresentam músicas e danças; nas quartas-feiras 

ocorre a Quarta do Conto, que oportuniza a contação de histórias por meio de 

leitura direta, encenação teatral, teatro de fantoches, varal de histórias, dentre 

outros suportes à leitura. Às sextas-feiras acontece a Sexta BrinCante, na qual 

as crianças se organizam previamente ou espontaneamente apresentando 

canções, brincadeiras, teatros, danças individuais ou em grupo aos colegas da 

turma ou da escola. Os projetos de acolhida serão apresentados mais 

detalhadamente mais à frente. 
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8.8. Projetos específicos  

Os Projetos e as rotinas vivenciados no CEPI Gavião consideram os 

interesses e as necessidades das crianças, valorizando seu desenvolvimento 

integral. Tais projetos se realizam no âmbito do coletivo da escola, das turmas 

e de pequenos grupos. Por meio dos projetos, as crianças têm a oportunidade 

de vivenciar atividades práticas, ultrapassando âmbitos disciplinares e levando 

em conta as mudanças sociais e culturais que acontecem na escola, na 

comunidade, no país e no mundo. 

No Centro de Educação de Primeira Infância Gavião, trabalhamos com 

alguns projetos que perpassam os diferentes Campos de Experiência do 

Currículo em Movimento. Para isso, além do envolvimento de todos os 

profissionais, o CEPI Gavião também conta com parcerias com estudantes da 

UnB e da AEUDF e com outras instituições como TRE, ADASA, DETRAN e, 

também, outras parcerias que vão se apresentando e sendo articuladas em 

meio à construção da rede intersetorial e de apoio da escola. 

Grande parte dos projetos desenvolvidos na escola contemplam 

agrupamentos horizontais e verticais. Parte das atividades são planejadas com 

o grupo de professoras e com as crianças e desenvolvidas em espaços 

coletivos da escola e para toda a escola. Nos espaços da turma, as crianças 

têm a oportunidade de retomar esse planejamento de acordo com a 

especificidade de cada turma.   

O quadro a seguir sintetiza os principais projetos pedagógicos em 

execução no Centro de Educação de Primeira Infância Gavião.       

                                       Figura 4: Registros de atividades 

 

                                      Fonte: CEPI Gavião  
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PRINCIPAIS PROJETOS PEDAGÓGICOS EM FUNCIONAMENTO NO CEPI GAVIÃO 

PROJETO JUSTIFICATIVA  OBJETIVOS AÇÕES 

Acolhida A acolhida possibilita o reconhecimento 

da escola como uma comunidade, que 

se reúne para trocar experiências, 

celebrar aprendizagens e fortalecer 

vínculos. Afinal todas as pessoas 

gostam de ser bem recebidas. 

 Promover o bem-estar e o cuidado 
emocional das crianças; 

 Explorar diversas linguagens - oral, 
cênica, musical, literária; 

 Possibilitar a liberdade de expressão; 

 Reconhecer sentimentos e emoções; 

 Promover a consolidação da liberdade, 
da autonomia e do protagonismo 
infantil; 

 Valorizar a cultura infantil e popular. 

 Segunda musical; 

 Quarta com hora do conto; 

 Sexta brincante com calourinho 

Brincante 
 
 
 
 
 
 
 

As aprendizagens ocorrem em meio às 
relações de crianças com outras 
crianças - de mesma idade e de idades 
diferentes - e com os adultos, com 
objetos e ambientes. As interações entre 
crianças são essenciais e devem ser 
garantidas nos tempos e espaços no 
planejamento diário da escola. Portanto, 
essas aprendizagens que ocorrem por 
meio das relações e dasinterações 
acontecem pedagogicamente no ato de 
brincar. Ao brincar a criança 
experimenta inúmeras possibilidades de 
relação, criação, imaginação e 
expressão: fala, canta, dança, desenha, 
imita, gesticula, corre, pula, entre outras. 
“Brincar é condição de aprendizagem, 
desenvolvimento e, por desdobramento, 
de internalização das práticas sociais e 
culturais. Para as crianças, brincar é 
algo muito sério, sendo uma de suas 
atividades principais” (Currículo em 
Movimento da Educação Infantil, p. 31). 
Segundo a teoria de Vygotsky, a 
brincadeira impulsiona a criança para ir 

 Promover brincadeiras, cotidianamente, 
de diversas formas, em diferentes 
espaços e tempos, com diferentes 
parceiros (crianças, professoras, 
educadores), ampliando e 
diversificando as possibilidades de 
interação social e afetiva; de acesso a 
produções culturais; de conhecimentos, 
de imaginação, de criatividade e de 
experiências emocionais, corporais, 
sensoriais, expressivas, cognitivas, 
sociais e relacionais.  
   

  
 

 Dia do brinquedo (as crianças trazem e 
compartilham brinquedos); 

 Calourinho 

 Atividades lúdicas na sala Multiuso. 

 Parques: toda a área verde e natural da 
escola é valorizada como território 
educativo e espaços de experiências. 
Três espaços foram sendo delimitados 
e batizados por suas características 
peculiares e possibilidades de 
exploração. Tais espaços são, assim, 
denominados Parque de areia, Parque 
da Árvore, Parque da Floresta.  
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avançando nos seus estágios de 
desenvolvimento. Portanto, brincar é 
vital para o desenvolvimento da criança 
em todos os aspectos: social, 
emocional, cognitivo, motor, volitivo e 
fala. 

Movimente O desenvolvimento motor é processo 
contínuo e acontece principalmente nos 
primeiros anos de vida de cada 
indivíduo. Portanto, é fundamental que 
sejam desenvolvidas atividades 
sistemáticas e planejadas que 
contribuam para esse desenvolvimento 
nas escolas de primeira infância. O 
movimento é propulsor do 
desenvolvimento cognitivo do 
indivíduo.Através dele a criança adquire 
habilidades e conceitos fundamentais às 
aprendizagens de diversas áreas do 
conhecimento. A criança deve 
experimentar e vivenciar diferentes 
possibilidades gestuais e sensoriais 
para conhecer o seu próprio corpo e 
suas possibilidades no meio em que 
vive e com objetos e pessoas que se 
relaciona. No Currículo em Movimento 
da Educação Infantil, o campo de 
experiência Corpo, Gestos e Movimento 
orienta as práticas pedagógicas neste 
sentido. 

 Realizar e compartilhar, com seus pares 
e com adultos, atividades de 
coordenação viso motora.  

 Ampliar as possibilidades de 
desenvolvimento da coordenação 
motora global por meio de brincadeiras, 
jogos, danças, ginásticas.  

 Ampliar as diferentes estratégias 
motoras para separar objetos altos de 
baixos, curtos de compridos, finos de 
grossos, largos de estreitos, cheios de 
vazios etc.  

 Realizar atividades com materiais 
diversos e de variados tamanhos para 
desenvolver a coordenação motora fina 
que envolva ações de alinhavar, traçar, 
contornar vários tipos de papéis, 
empilhar, encaixar, rosquear, pinçar, 
recortar, colar, pintar, modelar com 
massa ou argila, montar quebra-
cabeças, manipular grãos diversos etc. 

 Circuito motor semanal para todas as 
turmas, às quintas-feiras, realizado 
com a participação da equipe de apoio 
pedagógico.  

Diversidade O Distrito Federal comporta modos de 
viver diversos, tendo crianças do meio 
urbano e do campo, quilombolas e 
indígenas. Além disso, aqui vivem 
pessoas oriundas do país inteiro e, 
também, de países diferentes. Partindo 
dessa compreensão o trabalho 
educativo nas instituições que ofertam 

 Valorizar a diversidade cultural, étnico-
racial, de crença, de gênero e de 
configurações familiares e a inclusão 
das crianças com deficiência em 
diferentes ações e relações no contexto 
escolar.  

 
  

 Participação de convidados da 
comunidade para apresentação de 
diferentes manifestações artísticas, 
debates, contação de histórias em 
diversas áreas, priorizando sempre o 
lugar de fala de cada convidado; 

 Sessões de filmes com vídeos sobre 
inclusão de pessoas com deficiência, 
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Educação Infantil pressupõe a 
ampliação do olhar voltado às infâncias 
constituídas historicamente no território 
distrital. 

 protagonismo feminino, cultura afro e 
indígena, assim como debates e 
produções envolvendo os temas 
assistidos; 

 Contação de histórias mediadas por  
livros sobre os temas em questão, 
priorizando produções nacionais, mas 
não se limitando a elas (sempre 
seguidas de debates e produções, 
assim como nas sessões de filmes); 

 Visitas ao Museu indígena, a 
exposições artísticas de cultura 
africana e indígena, sobre a formação 
do povo brasileiro, mostras de 
fotografias etc 

 Realização de oficinas de valorização 
da cultura afro-brasileira como 
confecção e utilização de turbantes, 
bonecas Abayomi, cuidados com 
cabelos cacheados e crespos etc; 

 Promoção de estudo sobre as 
mulheres inspiradoras da vida das 
crianças, do Brasil e do mundo, 
conhecendo as mulheres 
trabalhadoras, cientistas, escritoras, 
artistas e protagonistas da nossa 
história. 

 

Inclusão social desde 
a infância – 
SEDF/TRE 

Desde 2004, o Tribunal Regional 
Eleitoral do Distrito Federal desenvolve 
o Programa Eleitor do Futuro com 
jovens de 10 a 18 anos. Nos eventos de 
demonstração de urnas, verificou-se que 
esta disposição estaria mais adequada 
aos jovens de ensino médio e que 
deveriam desenvolver um material 
adequado às crianças de 4 a 10 anos, 
unindo a curiosidade em relação à urna 
eletrônica, temas de preocupação social 

 Aprender a usar a urna eletrônica de 
forma adequada. 

 Trabalhar a inclusão social e cultural, 
fazendo uma associação dos 
personagens do folclore brasileiro com 
temas sociais contemporâneos. 

 Desenvolvimento de temas ligados  
- ao papel da mulher e seu destaque na 
sociedade; 
- ao respeito às diferenças; 
- à inclusão; 
- ao uso racional da água; 
- à preservação do meio ambiente. 

 Promoção de estudo sobre os 
personagens folclóricos, associando-os 
aos temas sociais destacados; 
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universal e personagens folclóricos. A 
escola aderiu ao programa por entender 
a importância da vivência democrática 
do processo eleitoral na vida dos 
cidadãos e por acreditar que as 
crianças, desde pequenas, devem 
participar ativamente de processos 
semelhantes em sua vida escolar para 
desenvolver a capacidade de análise, de 
defender uma pauta, de discutir ideias e 
respeitar opiniões divergentes. 
Estimulando, assim, a formação de 
cidadãos conscientes e participativos. 
 

 Organização de debates e 
apresentação de chapas; 

 Organização e promoção de eleição 
com utilização de urna eletrônica. 

Literatura  A escola de educação infantil tem 
compromisso fundamental de possibilitar 
práticas de leitura visando o 
desenvolvimento social, emocional e 
cognitivo da criança.   A literatura infantil 
é fundamental para a aquisição de 
conhecimentos, recreação, informação e 
interação. Pela mediação da literatura a 
criança vivencia experiências de fala e 
de escuta oral e gestual, em rodas de 
conversas, descrições de situações 
vividas, elaboração de perguntas e 
respostas, narrativas elaboradas 
individual e coletivamente, resolução de 
situações-problema, contação de 
histórias potencializando sua 
participação na cultura social onde 
acontecem trocas através da leitura, 
escrita, linguagem oral e visual. 

 Escolher e folhear livros, procurando se 
orientar por temas e ilustrações, 
acompanhando a narrativa. 

 Recontar histórias ouvidas e planejar 
coletivamente roteiros de encenações, 
definindo os contextos, os personagens, 
e a estrutura da história.  

 Recontar histórias ouvidas para 
produção de reconto escrito, tendo o 
professor como escriba.  Produzir suas 
próprias histórias orais e escritas 
(escrita espontânea), em situações com 
função social significativa. 

 Selecionar textos de gêneros 
conhecidos para a leitura de um adulto 
e/ou para sua própria leitura (partindo 
de seu repertório sobre esses textos, 
como a recuperação pela memória, pela 
leitura das ilustrações etc.).  

 Narrar fatos em sequência temporal e 
causal. 

 Expor ideias e fatos com e sem auxílio 
de adultos e utilização de recursos 
como ilustrações, objetos etc. 

 Sala de leitura semanal; 

 Tonel móvel de livros que circula pelas 
salas de aula; 

 Livros temáticos com foco nos temas 
mensais; 

 Sacola literária; 

 Hora do conto (Acolhida). 
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 Descrever as características de objetos, 
personagens, cenas de histórias e 
situações cotidianas. 

 Realizar leituras por meio de gravuras, 
imagens, etc. 

Passeio cidadão O projeto Passeio Escolar Cidadão 
inspira-se numa pesquisa de mestrado 
realizada pela professora, Tatiana 
Modesto Pimentel, no Centro de 
Excelência em Turismo/UnB/2017. Para 
ela, na atualidade, o mundo virtual se 
faz mais presente do que o mundo real. 
Isso, na sua visão, pode distanciar a 
relação do sujeito com a sua história e 
com a história da cidade onde habita, 
comprometendo, dessa forma, a 
construção da cidadania. Nesse sentido, 
o passeio escolar turístico pode ser uma 
alternativa de construção dessa 
cidadania, já que ele apresenta um 
encontro com essa realidade vivida pelo 
estudante, sua experiência, ou seja, sua 
própria história e contribui enquanto 
metodologia e prática pedagógica para a 
compreensão do processo de formação 
educacional do cidadão. 

 Possibilitar que as crianças conheçam 
diferentes espaços públicos, 
valorizando a cidade como território 
educativo e campo de experiência e 
aprendizagem cidadã; 

 Possibilitar o acesso à cultura, por meio 
da vivência e da experiência de roteiros 
significativos e repletos de valor 
simbólico. 

 Promoção de passeios a pontos 
turísticos das cidades, a parques, aos 
arredores da escola, a exposições de 
artes, cinemas, teatros etc. 

Plenarinha (SEDF) A Plenarinha foi criada em 2013 com 
objetivo de “fortalecer o protagonismo 
da Primeira Infância, incluir a opinião 
das crianças e torná-las partícipes na 
elaboração do Currículo em Movimento 
da Educação Básica- Educação Infantil, 
por meio da escuta sensível às 
crianças.” Nos anos subsequentes, a 
Plenarinha teve os seguintes propósitos: 
- 2014: possibilitar às crianças da 
Educação Infantil o exercício de cidadão 
ativo, conhecedor de seus direitos e 

 Ler, contar, compartilhar e criar 
histórias, contemplando os seis direitos 
de aprendizagem e desenvolvimento e 
os cinco campos de experiências. 
Colaborando, assim, para o 
desenvolvimento integral das crianças, 
para promover discussões sobre 
diversidade, representatividade e 
respeito por meio de histórias e 
brincadeiras. 

 Promoção e participação mensal sobre 
a Plenarinha nos âmbitos da escola e 
da SEDF (sempre que esta promover). 

 Exploração do tema em momentos já 
existentes na escola como hora do 
conto, sala de leitura, contações de 
histórias, etc. Registro sistematizado 
dos momentos citados acima. 

 Confecção de um álbum de scrapbook 
com registros das histórias trabalhadas 
para apresentação na Hora do Conto. 
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deveres”. 
- 2015: subsidiar e instrumentalizar o 
debate em torno da (re)construção do 
Projeto Político Pedagógico, a partir da 
escuta sensível às crianças. 
- 2016: promover e favorecer o diálogo 
com as crianças sobre os espaços e os 
lugares por ela ocupados. 
- 2017: aproximar a criança da natureza 
e construir uma relação de reciprocidade 
e compreensão do quanto ela é 
necessária. 
- 2018: vivenciar o brincar, a brincadeira 
e o brinquedo como ferramenta para 
aprender, desenvolver e expressar-se 
de maneira integral. 
- 2019: o tema proposto é Brincando e 
Encantando com histórias, incentivando 
a escola a potencializar e ampliar ações 
voltadas para o universo da literatura 
infantil e da contação de histórias. 
Após de seis anos de experiências 
enriquecedoras, é importante e 
engrandecedor para as crianças 
continuar participando desse projeto da 
Secretaria, já que têm a oportunidade de 
serem protagonistas no seu processo de 
ensino-aprendizagem, sendo ouvidas e 
respeitadas em suas individualidades 
em uma construção coletiva. 

 Planejamento e execução da 
apresentação nas plenárias local, 
regional e distrital. 

Sustentabilidade, e 
Saúde 

Sustentabilidade é tema basilar do 
Currículo em Movimento, um dos Eixos 
Transversais que perpassam por todos 
os campos de experiências. 

 Valorizar a vivência de práticas 
sustentáveis no campo ambiental e 
social; 

 Investir na conscientização e na prática 
da alimentação saudável no cotidiano 
escolar e comunitário; 

 Promover situações de construção do 
conhecimento sobre a biodiversidade e 
a natureza; 

 Separação de resíduos: A escola utiliza 
lixeiras identificadas para descarte do 
lixo separadamente.  

 Redução de desperdícios: Rodas de 
conversa, Hora do Conto, Bilhetes para 
as famílias e outros recursos 
pedagógicos são utilizados.  

 Reutilização de materiais: oficinas para 
produção de brinquedos e instrumentos 
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 Incentivar a interação, o cuidado e a 
preservação dos espaços verdes e 
elementos naturais presentes na 
escola; 

 Promover reflexão constante sobre o 
não desperdício dos recursos naturais e 
materiais (água, comida, papel, 
sabonete, etc) e sobre o consumo 
exagerado. 

com sucata; utilização de potes como 
baldes de areia; atividades de recorte e 
colagem com revistas e jornais. 

 Cultivo de horta e canteiros; 

  Valorização da merenda escolar: Na 
escola existem dois momentos de 
lanche: um lanche mais simples e leve, 
chamado de “lanchinho”, como fruta, 
suco, chá; outro lanche mais forte, de 
acordo com o cardápio escolar. Trazer 
lanche de casa é opcional às famílias, 
mas não é incentivado pela escola já 
que são oferecidos lanches saborosos 
diariamente. O lanche vindo de casa 
deve ser saudável sendo proibido o 
consumo de alimentos industrializados, 
guloseimas e refrigerantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Fonte: CEPI Gavião                                                          Fonte: CEPI Gavião 

Figura 5: Terça da fruta 

 

Figura 6: Quinta do chá 

 

Figura 7: Acolhida: Hora do conto 

 

Figura 8: Acolhida: Hora do conto 
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9. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

A alimentação é um direito social e uma responsabilidade compartilhada entre 

estado, família e sociedade. No campo das instituições públicas de educação básica, o 

direito à Alimentação escolar, é garantido pelo Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE, financiado com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE e executado, em nível local, por meio dos programas suplementares 

garantidos a todos  educandos da Educação Básica (Art. 208, VII, CF). 

Entre as políticas de Estado consolidadas no país, o PNAE é considerado uma 

das mais antigas, abrangentes e robustas da federação. Os principais avanços, ao longo 

de sua história, foram normatizados pela Lei 11.947/2009 com destaque para a 

universalização do direito à alimentação a todos os estudantes matriculados; a 

valorização da agricultura familiar; e a criação de órgãos de controle social para essa 

política.  

A Educação Infantil, reconhecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB/1996, parte da Educação Básica, garante alimentação diária a todas as 

crianças matriculadas, devendo seguir as diretrizes de Alimentação Saudável e 

Adequada; de Educação Alimentar e Nutricional registradas na Cartilha Nacional de 

Alimentação Escolar/2015 e outros documentos orientadores em nível local. 

O CEPI Gavião, desde 2018, está vinculado ao projeto Alimentação na 

Educação Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e interagir da Diretoria de Educação 

Infantil - DINF que inclui reflexões e práticas acerca da alimentação saudável, do 

autosservimento das crianças, incluindo a substituição de utensílios de plástico por 

utensílios de vidro, e da educação alimentar no currículo escolar, observando os 

aspectos lúdicos e educativos. 

A alimentação saudável e a oferta da merenda escolar, nas diferentes etapas 

envolvidas, sempre foi cuidadosamente acompanhado e valorizado pela gestão escolar. 

Na rotina diária, são oferecidos dois lanches às crianças. Esses momentos são 

chamados de “lanche” e “lanchinho”.  O primeiro mais calórico e sólido, realizado em 

sala de aula, no mesmo horário, por turma e o segundo líquido (suco, leite, chá da horta 

ou fruta) no pátio por um coletivo de 4 turmas.   
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O dia da fruta, realizado às terças-feiras, a quinta do chá e da sopa colorida,já foram 

consolidados na rotina semanal,  são aproveitados como conteúdos pedagógicos pelas 

professoras. Inicialmente, a diversificação das frutas era garantida com a contribuição das famílias.  

Em 2019, com a suspensão, bem-vinda, do suco artificial, a aquisição universalizada de 

itens da agricultura familiar pela SEDF e a valorização da oferta de frutas pela escola, a gestão 

solicitou o aumento de remessa desses itens, passando a contar com um aumento significativo de 

hortifrutigranjeiro, garantindo, assim, a oferta de frutas e salada, às crianças, em quase todos os 

dias da semana.  

Em ocasiões especiais, quando a equipe decide oferecer um lanche temático, relacionado 

a alguma festividade ou projeto da escola, pode ocorrer a aquisição ou doação por parte das 

famílias ou equipe escolar. Por exemplo: cuscuz, canjica, milho cozido, mandioca, além de 

temperos como canela, cheiro verde, dentre outros). Em algumas ocasiões a equipe gestora 

diversifica o cardápio com receitas sugeridas, considerando os itens disponíveis e as quantidades 

previstas no cardápio encaminhado pela equipe de nutrição da unidade de atendimento ao 

estudante (UNIAE/CRE/PP).  Nessa diversificação, já se ofereceu: sorvete natural artesanal, com 

base de banana e frutas congeladas, suco colorido; arroz carreteiro; torta de legumes, canja de 

galinha, caldo de feijão, purê de abóbora, dentre outros.   

 A equipe gestora acompanha a socialização e ajustes no cardápio junto às duas 

merendeiras que se envolvem nas propostas educativas de alimentação escolar com muito 

empenho e carinho e contam com a horta escolar para a preparação do chá e temperos 

adicionais. Elas estão sempre atentas à adaptação do cardápio e à oferta de lanche alternativo às 

crianças com intolerância alimentar.   

A Organização do Trabalho Pedagógico (OTP), do CEPI Gavião, visa propiciar uma 

Educação Infantil de qualidade, oportunizando o desenvolvimento integral das crianças nos seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social. O planejamento (dos materiais, dos ambientes, 

dos tempos de aprendizagem, da rotina, das datas comemorativas, da alimentação escolar, e 

demais ações e atividades) é realizado nas reuniões coletivas e tem um tema definido, pela equipe 

de professoras, como norteador do mês/bimestre. Todo esse trabalho coletivo tem como 

referência principal os eixos integradores e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

contidos nos campos de experiência do Currículo em Movimento da Educação Infantil do Distrito 

Federal.    



 

61 
 

10.   CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a 
cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente 
descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela 
intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece 
com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre 
maiores do que as outras pedras do mundo. Justo pelo motivo 
da intimidade. (Manoel de Barros). 

 

Com base no Currículo em Movimento da Educação Básica: pressupostos 

teóricos (2018), cada escola deve apresentar a forma como promove a 

interdisciplinaridade; o trabalho com projetos; a relação da teoria com a prática; a 

contextualização; o trabalho com os temas transversais: Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a 

Sustentabilidade; assim como o desenvolvimento de programas e projetos específicos 

(Centros de Iniciação Desportiva, Educação com Movimento, Programa Saúde na 

Escola, entre outros).  

De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação 

Infantil, a avaliação é uma categoria central para a organização do trabalho pedagógico. 

Sua função formativa é a que melhor dialoga com o processo democrático de ensinar e 

aprender. O que demarca essa avaliação é a intenção de avaliar, garantindo que a 

criança continue seu processo aprendendo. 

A avaliação é realizada essencialmente pelo professor regente, mas também 

com a contribuição de outros profissionais que convivem com a criança, o que torna o 

processo avaliativo de responsabilidade de toda comunidade escolar. Dessa forma, 

tanto a coordenação pedagógica quanto o conselho de classe são espaços destinados 

ao estudo, ao planejamento, à avaliação, à autoavaliação e ao diálogo com outras 

experiências de ensino e aprendizagem. As reuniões de pais e/ou responsáveis também 

se tornam espaços para realização da avaliação, estimulando todo grupo a fazer parte 

desse processo.     

A avaliação na Educação Infantil não tem objetivo de promover a criança, nem 

mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental. O processo avaliativo se dá mediante a 

observação contínua e processual do desenvolvimento das crianças nas atividades, nas 



 

62 
 

brincadeiras e nas interações no dia a dia. Ao realizar registros como fotos, filmagens, 

gravações, desenhos das crianças, relatórios (RDIA), portifólios, diário de bordo, 

questionários, Conselho de Classe e etc, o/a professor/a tem disponível um rico acervo 

para acompanhar, orientar, regular e redirecionar todo o seu trabalho.  

A autoavaliação também é um recurso utilizado para avaliação formativa. A partir 

da escuta sensível da criança, é possível compreender sua realidade e  seu ponto de 

vista, experimentando a responsabilidade e a autorregulação de suas próprias 

aprendizagens. 

Para formalizar o processo de avaliação de cada criança, o Centro de Educação 

da Primeira Infância Gavião preocupa-se em organizar, para o final do ano letivo, uma 

sanfona com a evolução do grafismo. Esse é um meio de expressar, de forma visual e 

concreta, os avanços conquistados por cada criança. Outros instrumentos de suporte à 

formalização das avaliações e observações, utilizados na escola, semestralmente, são o 

Conselho de Classe e o Relatório Descritivo e Individual do Aluno (RDIA), este último 

visa descrever o desenvolvimento de cada aluno frente aos objetivos e situações de 

aprendizagem trabalhadas ao longo do semestre. 
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11. PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

11.1. Dimensão Administrativa  

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Primar, nas diferentes 
dimensões dos processos 
de gestão, pelos pelos 
princípio da administração 
pública: legalidade; 
impessoalidade; ética; 
publicidade; eficiência. 
 
 Zelar pela conservação do 
patrimônio escolar e pela 
manutenção das 
condições físicas e 
estruturais do prédio e dos 
equipamentos. 
 
Realizar adequadamente a 
escrituração escolar e os 
registros pertinentes à vida 
escolar das crianças e dos 
servidores da escola. 
 
Ampliar o quantitativo de 
profissionais de alguns 
setores e serviços 
deficitários  
 
Adquirir materiais e 
equipamentos necessários 
à garantia da qualidade 
trabalho escolar.  

 Alcançar e manter  
reconhceida qualidade 
social e técnica nos 
processos de gestão do 
CEPI Gavião. 
 
 Diminuir as demandas de 
manutenção do prédio 
escolar por meio da 
consciêntização e da 
contratação de serviços. 
 
Manter atualizados e sem 
pendências os registros de 
escrituração e de pessoal. 
 
Adição dos seguintes 
profissionais no quadro de 
pessoal da escola: 01 
pedagogo EAA; 01 
merendeira, 01 agente de 
limpeza; 8 educadores 
sociais, 01 pedagogo para 
Sala de recursos; 02 
pofessores readaptados. 
 
 Atendimento da ata de 
prioridades e recebimento 
de itens de patrimônio da 
CRE/PP e possíveis 
doações. 

  Realizar acompanhamento 
e reuniões periódicas com 
diferentes setores para 
acompanhamento, suporte 
e melhoria das ações e dos 
serviços prestados.  
 
Conscientizar equipe e 
crianças para a importância 
da valorização e cuidado 
com o patrimônio escolar. 
 
Realizar consertos no 
prédio e patrimônio escolar 
sempre que necessário por 
meio de serviços 
contratados e colaboratores 
voluntários. 
 
Encaminhar processos SEI, 
realizar conversar com 
chefias e, se preciso 
mobilizar a comunidade 
para o suprimento das 
carências necessárias à 
qualidade dos serviços 
oferecidos. 
 
Pesquisar fornecedores e 
realizar compras e também 
buscar parcerias e doações. 

 
 

 
 Grupo gestor 
(direção, secretaria, 
equipe de apoio e 
coordenação) 
 
 
 Direção, agentes de 
limpeza e vigilância e 
demais atores da 
escola. 
 
  
Secretaria escolar e 
direção 
 
 
 
 
 Direção e conselho 
escolar 
 
 
 
 
  
 
 
Direção, Caixa 
escolar e equipe de 
apoio. 
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11.2. Dimensão: Financeira 

  

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Realizar a execução dos 

recursos financeiros 

destinados à unidade 

escolar de acordo com 

as normas vigentes e as 

prioridades elencadas 

pela comunidade escolar 

em consanância com o 

PPP. 

 

Realizar a prestação de 

contas quadrimestral e 

anual de acordo com as 

orientações normativas e 

indicações da 

UNIAG/CRE/PP; 

 

Ampliar a quantidade de 

recursos financeiros 

recebidos pela escola. 

 

 

 

Execução de 100% 

das verbas 

recebidas pela 

escola atendendo as 

prioridades 

elencadas e as 

demandas 

emergênciais 

identificadas.  

 

Obtenção 

aprovação da 

execução financeira 

da instituição 

sistematizado na 

prestação de contas 

intermediárias e 

final. 

Ampliação da 

arrecadação da 

unidade executora – 

Caixa Escolar do 

CEPI Gavião 

Realizar reuniões com os 

integrantes da unidade 

executora – Caixa Escolar e 

com o comunidade 

representada por seu conselho. 

Cumprir todas as orientações 

nos processo de orçamento e 

de compras. 

Contratar um escritório de 

contabilidade para orientar e 

subsidiar as declarações da 

unidade executora e prestar 

consultoria nos processos de 

compra e prestação de contas. 

Divulgar amplamente as 

prioridades elencadas e as 

compras realizadas em murais 

e reuniões da comunidade 

escolar. 

 

Pesquisar e captar novos 

recursos públicos disponíveis 

para a escola. PDDE e outros a 

pesquisar. 

 A avaliação dos 

processos 

relacionados à 

dimensão da gestão 

financeira será feito 

pela unidade 

executora e na 

avaliação institucional 

anual. 

 Direção, presidente e 

integrantes da 

Unidade Executora.  

 

Funcionários da 

limpeza, funcionárias 

da merenda, 

funcionários da 

vigilância e 

Educadores sociais. 

 

 

 

 

 No decorrer dos  

semestres letivos 

 

 

 

 

 

No início e durante 

cada semestre 

letivo. 
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11.3. Dimensão: Gestão de Pessoas 

  

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Colaborar para um 

clima organizacional 

saudável e favorável ao 

bem-estar e ao 

trabalho das pessoas.  

 

 

 

 

 

 

Elaborar e acompanhar 

planos de ação de 

cada setor da escola, 

incluindo os 

funcionários. 

  Realização de 

encontros 

individualizados 

com 100% da 

equipe docente e 

funcionários. 

 

 

 

 

Garantia de 

sistematização de 

um plano de ação 

de  cada setor da 

escola. 

Valorizar e praticar nas 

relações cotidianas os 

princípios do  respeito, da 

solidariedade, da ética, do 

compromisso ao bem comum. 

 

Garantir momentos de escuta 

sensível e diálogo individuais e 

em grupo. 

 

Reforçar as atribuições junto a 

cada setor da escola; 

 

Elaborar conjuntamente um 

plano de ação para o semstre 

letivo/ano. 

Acompanhar as ações, 

demandas e melhorias a serem 

realizadas em/com cada setor. 

A avaliação será feita 

logo após cada 

encontro.  

 

 

 

 

A avaliação do clima 

será feita integrada à 

avaliação institucional 

dialógica.  

 

 

 

 

 

A avaliação dos planos 

setoriais será avaliado 

nas conversas 

individuais e na 

avaliação institucional.  

Direção, orientadora 

educacional e 

coordenadoras 

pedagógicas. 

 

 

 

 

 

Funcionários da 

limpeza, funcionárias 

da merenda, 

funcionários da 

vigilância e 

Educadores sociais. 

 

 

 

 

 No decorrer dos  

semestres letivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No início e durante 

cada semestre 

letivo. 
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11.4. Dimensão Pedagógica  
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 
Oportunizar a 
formação continuada 
da equipe escolar no 
contexto da escola, da 
EAPE e outros 
espaços formativos 
 
 
 
Promover avaliação 
institucional e 
autoavaliação junto à 
equipe escolar 
 
 
 
 
Valorizar o espaço- 
tempo da coordenação 
pedagógica de modo a 
efetivar-se como 
espaço de 
planejamento, 
integração e avalição 
do processo educativo. 
 
 
Ampliar os projetos e 
parcerias educativas 
na escola. 

  
 Incentivo a 100% da 
equipe docente para a 
realização de cursos de 
aperfeiçoamento ou 
formação continuada e 
reuniões formativas 
oferecidas pela CRE/PP 
E DINF. 
 
Participação de 100% 
da equipe docente, 
funcionários, famílias e 
crianças na avaliação 
do trabalho escolar 
numa pespectiva 
dialógica e formativa. 
 
 
 
Presença efetiva da 
equipe de cada turno na 
coordenação coletiva 
semanal. 
 
 
 
Sistematização de todos 
os projetos realizados 
na escola e 
formalização de 
parcerias. 

 
 Divulgar os cursos da EAPE e 
fomentar a inscrição da equipe 
docente. 
 
Organizar grupos de estudo, 
rodas conversa, oficinas de 
formação na própria escola 
 
 
  Realizar conselho e classe 
semestral com a equipe 
docente e o Conselhinho  com 
todas as crianças. 
 
Realizar avaliação institucional 
e autoavaliação por meio de 
roteiro específico e rodas de 
diálogos para socialização. 
 
Planejar os tempos de 
coordenação de modo a 
oportunizar a sensibilização, o 
diálogo, a formação e o 
planejamento docente e 
institucional. 
 
Elencar e registrar os projetos 
realizados na escola e 
formalizar as parcerias 
relacionadas. 

  
 As experiências 
formativas 
oportunizadas no 
contexto da escolar e 
da EAPE serão 
avaliadas nos espaços 
coletivos de 
coordenação.  
 
 Os momentos de 
avaliação dialogada 
serão oportunizados 
após a realização 
desse encontros. 
 
 Os resultados dessa 
avaliação serão 
utilizados para o 
replanejamento e o 
aperfeiçoamento das 
equipes, de seus 
processos e 
produções. 
 
  O espaço de 
coordenação 
pedagógica será 
avaliado 
processualmente e em 
momentos de avaliação 
institucional. 

  
 Direção e 
coordenação 
pedagógica 
 
 
 
 
 
 
Direção,coordenação 
e equipe de apoio. 
 
 
 
 
 
 
  
Coordenadoras 
Pedagógicas, Apoio 
pedagógico e 
Direção. 
 
 
 
 
 
 Direção, 
coordenação e 
equipe de apoio. 

 
Fevereiro a 
Dezembro de 2019 
 
 
 
 
 
 
Julho e novembro de 
019. 
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11.5. PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS  PARCERIAS 
 

PÚBLICO 
CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

 
Realizar Coordenações 

Coletivas para estudo do 

Currículo em Movimento de 

Ed. Infantil do Distrito Federal. 

Realizar Coordenações 

Coletivas semanais voltadas 

para o estudo e reflexão de 

questões pedagógicas. 

Realizar Coordenações 

coletivas mensais voltadas 

para o Planejamento 

Mensal/Bimestral temático 

(objetivos, conteúdos e 

atividades). 

Orientar e coordenar a 

participação docente na 

elaboração e execução de 

projetos  da escola e de turma 

Planejar e organizar eventos, 

dias temáticos, atividades 

diferenciadas e sábados 

letivos junto à gestão. 

Auxiliar as professoras no 

processo de Registro e 

Avaliação das crianças. 

 

  
Promoção de formações e 

estudos sobre assuntos 

demandados pelas professoras 

nas Coordenações Coletivas. 

Planejamento de rotinas do 

trabalho pedagógico. 

Organização de recursos, 

espaços e tempos necessários 

ao desenvolvimento do 

trabalho pedagógico. 

Acompanhamento das 

atividades pedagógicas 

realizadas em sala. 

Integrar os diversos projetos da 
escola, voltando-os para uma 
prática pedagógica coletiva 
 
Acompanhamento do processo 

de aprendizagem das crianças. 

Busca de parcerias para a 

realização de atividades 

pedagógicas na escola. 

Promoção de Reuniões 

Avaliativas sobre a rotina diária 

da escola. 

 

 
Pessoas  
convidadas a 
realizar 
formações, 
participar de 
eventos e outros 
momentos 
pedagógicos. 
 

  
 Professoras 

regentes;  

Crianças;  

Educadores Sociais. 

 
 

  
Anual 

  
Processual e 

constante, junto 

com a equipe 

gestora e corpo 

docente, nas 

Coordenações 

Coletivas com o 

objetivo de 

aprimorar as 

estratégias e 

favorecer as 

crianças. 

 

Avaliação 
Institucional. 
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS AÇÕES/ESTRA-TÉGIAS PARCERIAS 
PÚBLICO 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 
Incentivar a participação das 

professoras em oficinas, 

palestras, cursos e demais 

atividades voltadas para a 

formação continuada. 

 
 

  
Divulgação de fotos, vídeos e 

outros registros de atividades 

realizadas na escola. 

Divulgação de cursos, 

palestras, eventos e atividades 

de formação ofertadas pela 

SEDF e parceiros. 

Orientações e estudos acerca 

do preenchimento dos Diários 

de Classe e dos RDIAs 

(relatórios avaliativos. 

Participação nos conselhos de 

classe, sugerindo as 

intervenções e 

encaminhamentos necessários. 

Realização, junto com a equipe 

gestora, da Avaliação 

Institucional com vistas à 

melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

 
Equipe gestora, 
equipe de apoio e 
convidados 
. 

  
 Equipe docente 
 

  
Anual 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO  

 

A avaliação e o acompanhamento do Projeto Político Pedagógico do Centro de 

Educação de Primeira Infância Gavião e de seus projetos específicos serão realizados, 

sistematicamente, mediante assembleias semestrais, com a comunidade escolar; 

realização de consulta às famílias, por amostragem, por meio de questionários; por meio 

do Conselhinho, que envolve a participação das crianças; através de conversas 

informais e escuta atenta; nas reuniões de coordenação pedagógica; e principalmente, 

em avaliação institucional, que ocorre semestralmente. 

No decorrer do processo, as avaliações e o acompanhamento subsidiarão a 

reorientação das ações e os ajustes de percurso. Ademais, os resultados das 

avaliações, os dados e as sugestões fundamentarão a atualização do PPP.  
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13. PROJETOS ESPECÍFICOS 

Projetar-se é relacionar-se com o futuro, é 
começar a fazê-lo. E só há um momento 
de fazer o futuro - no presente. O futuro é 
o que viveremos como presente, quando 
ele chegar. (Terezinha Azeredo Rios). 

 

 

Os Projetos e as rotinas vivenciados no CEPI Gavião consideram os interesses 

e as necessidades das crianças, valorizando seu desenvolvimento integral. Tais projetos 

se realizam no âmbito do coletivo da escola, das turmas e de pequenos grupos. Por 

meio dos projetos, as crianças têm a oportunidade de vivenciar atividades práticas, 

ultrapassando âmbitos disciplinares e levando em conta as mudanças sociais e culturais 

que acontecem na sua escola, na comunidade, no país e no mundo. 

Os projetos pedagógicos, em execução no Centro de Educação de Primeira 

Infância Gavião, perpassam os diferentes Campos de Experiência do Currículo em 

Movimento. Para isso, além do envolvimento de todos os profissionais, a escola também 

conta com parcerias de estudantes da UnB e da AEUDF e de outras instituições como 

TRE, ADASA, DETRAN e, ainda, com a inclusão de outras parcerias significativas que 

vão se apresentando e sendo articuladas em meio à construção da rede intersetorial e 

de apoio da escola. 

Grande parte dos projetos contemplam agrupamentos horizontais e verticais. 

Parte das atividades são planejadas com o grupo de professoras e crianças e 

desenvolvidas em espaços coletivos da escola e para toda a escola. Nos espaços da 

turma as crianças têm a oportunidade de retomar esse planejamento de acordo com as 

suas especificidades.  

Atualmente estão em execução os seguintes projetos: Gestão Pedagógica; 

Gestão Participativa e de Pessoas; Gestão Financeira; Gestão Administrativa; 

Sustentabilidade, e Saúde, Projeto Acolhida, Projeto de Literatura; Projeto Movimente; 

Projeto Brincante; Projeto Diversidade; Passeio Cidadão; Plenarinha – SEDF. 
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13.1. Gestão Pedagógica 

 O plano de trabalho do CEPI Gavião abrange processos e práticas do 

trabalho pedagógico da escola e tem por objetivo assegurar a aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças e de todas/os educadoras/es que participam desse 

território educativo.  

Como proposta de ação elencamos algumas estratégias/ações de trabalho, 

conforme se segue. 

 Formações de acordo com a demanda do grupo, estudos do currículo e temas 

sugeridos pela Secretaria de Educação.  

 Construção do plano mensal/bimestral. Mensalmente ou bimestralmente ocorrem 

encontros nas coordenações individuais e coletivas para organização do 

planejamento, de acordo com os eixos estruturantes, campos de experiência e 

objetivos de desenvolvimento e aprendizagem  do Currículo em Movimento da 

Educação Infantil da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Nesse 

planejamento busca-se guiar por um tema escolhido pelo grupo como, por 

exemplo, Mulheres Inspiradoras, Territorialidade, Cultura Popular, Diversidade, 

etc. Ressalta-se que todo esse planejamento é realizado de forma coletiva e 

colaborativa, respeitando as individualidades e especificidades de cada turma e 

integrando os Campos de Experiência e saberes currículo.  

 Conversas nas coordenações individuais sobre o andamento da turma, buscando 

estratégias de trabalho e intervenção para o grupo e para as especificidades. 

 Conselho de classe semestral a fim de socializar as demandas e necessidades de 

cada turma, construindo estratégias de ação para cada caso discutido como, por 

exemplo, vivências em outras turmas, projetos interventivos, participação de um 

Educador Social para acompanhar determinadas atividades, conversas e 

acompanhamento da Orientadora Educacional.  

Uma vez na semana as professoras interessadas e contempladas dedicam sua 

coordenação individual para realização de cursos no Centro de Aperfeiçoamento de 

Profissionais da Educação - EAPE e outros liberados pela Secretaria de Educação.   
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13.2. Gestão Participativa e de Pessoas  

 Trata-se de um único projeto de gestão com viés na participação coletiva. 

A dimensão de gestão participativa abrange processos e práticas que respondem ao 

princípio da gestão democrática do ensino público. Envolve a atuação de órgãos 

colegiados – conselhos escolares, APM, grêmios estudantis; o estabelecimento de 

articulações e parcerias e a utilização de canais de comunicação com a comunidade 

escolar. Já a dimensão de gestão de pessoas abrange processos e práticas de gestão, 

visando ao envolvimento e o compromisso das pessoas (professores e demais 

profissionais, pais, mães e estudantes) com o Projeto Político-Pedagógico da escola. 

Envolve a integração dos profissionais da escola, pais, mães, responsáveis e 

estudantes; o desenvolvimento profissional contínuo; o clima organizacional; a avaliação 

do desempenho; a observância dos direitos e deveres; a valorização e o reconhecimento 

do trabalho escolar. 

 

Objetivos: 

1. Valorizar e oportunizar espaços de formação continuada e troca de experiências; 

2. Zelar por um ambiente saudável, de forma a assegurar o atendimento adequado e 

satisfatório à comunidade escolar; 

3. Aprimorar o relacionamento interpessoal entre os profissionais de educação e os 

demais servidores; 

4. Promover a participação dos profissionais de educação e da carreira assistência 

em curso de capacitação. 

Ações: 

1. Incentivo aos profissionais de educação para que participem de cursos que 

desenvolvam a transformação do fazer pedagógico, metodológico e ético. 

2.  Valorização dos membros de todos os segmentos da comunidade escolar 

mediante diálogos, escuta atenta, atendimento às suas necessidades, sempre 

que possível, inclusão nos diversos eventos, manutenção de ambiente agradável 

e acolhedor. 

3. Promoção de autoavaliação dos profissionais de educação no decorrer do ano 

letivo. 



 

73 
 

4. Envolvimento da comunidade escolar nos diversos eventos eventos 

desenvolvidos pela escola. 

5. Aprimoramento dos canais de comunicação entre direção, professores e pais. 

 

13.3. Gestão financeira  

 Abrange os processos de planejamento, aplicação e prestação de contas 

dos recursos públicos oriundos de diferentes fontes para garantir a implementação de 

políticas e programas educacionais. 

 O Caixa Escolar do CEPI Gavião, assim como nas demais escolas 

públicas, é unidade executora dos recursos financeiros públicos recebidos pela escola, 

especialmente, do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF. É 

legalmente constituída, sem fins lucrativos, com integrantes eleitos pela comunidade 

escolar. Conta com a participação das famílias na gestão financeira e na contribuição 

voluntária mensal. Esta contribuição oportuniza pequenas aquisições de materiais; a 

realização de eventos culturais e passeios; e, ainda, a diversificação da merenda 

escolar. 

 

Objetivos: 

1. Gerir com transparência e eficiência os recursos financeiros da instituição. 

2. Buscar aquisição de recursos financeiros para a manutenção das atividades 

administrativas e pedagógicas. 

3. Garantir a adimplência da Caixa Escolar junto aos órgãos ficais, federais, assim 

como com a Secretaria de Educação do DF. 

4. Planejar, acompanhar e aplicar os recursos financeiros da escola. 

 

Ações: 

1. Realização de parcerias com outras instituições sociais. 

2. Promoção de estímulo à contribuição mensal voluntária do Caixa Escolar e a 

outras formas de contribuição. 
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3. Utilização de recursos financeiros disponíveis para compra de materiais ou 

pagamento de serviços que visem a manutenção da estrutura física e o 

suprimento de materiais pedagógicos e administrativos. 

4. Pontualidade na prestação de contas dos recursos oriundos do Governo do DF e 

do Caixa Escolar, considerando a proposta pedagógica e os princípios da gestão 

pública; 

5. Realização de Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (CNPJ), de 

Débitos e Créditos Tributários Federais e Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS).  

 

13.4. Gestão administrativa 

Abrange os processos de gestão de materiais, de estrutura física, patrimônio 

entre outros. 

 

Objetivos: 

1. Administrar com eficiência, transparência, legalidade, moralidade e 

impessoalidade. 

2. Possibilitar e incentivar a formação continuada dos profissionais em educação. 

3. Promover ações para a conservação do patrimônio escolar e realizar o 

levantamento dos materiais necessários para o bom funcionamento da escola. 

5. Praticar atos relativos ao desenvolvimento da documentação escolar. 

6. Garantir o pleno funcionamento dos órgãos consultivos e deliberativos da 

unidade escolar. 

Ações: 

1. Criação de condições para que os profissionais de educação tenham acesso a 

cursos, palestras, exposições, encontros e fóruns oferecidos pela SEDE e de 

interesse da unidade escolar. 

2. Promoção de momentos de estudo e reflexões no período de coordenação 

pedagógica semanalmente. 

3. Promoção de encontros dos profissionais de educação. 



 

75 
 

4. Estímulo à parceria entre escola x comunidade para realização de pequenos 

reparos. 

5. Manutenção de um ambiente escolar limpo, seguro e agradável diariamente. 

7. Realização de levantamento de necessidades para aquisição de materiais de 

consumo e permanente para o funcionamento das atividades escolares. 

8. Organização do processo eleitoral do Caixa Escolar e do Conselho Escolar, sob 

orientação da SEDE e legislação vigente, garantindo o direito de participação da 

comunidade. 

9. Promoção de reunião entre o Caixa Escolar e o Conselho Escolar quando 

necessário para consultas e deliberações diante de impasses existentes no 

âmbito escolar. 

10. Realização de esforços no sentido de assegurar a execução das decisões 

tomadas pelos órgãos em questão. 

 

13.5. Sustentabilidade e Saúde 

 Sustentabilidade é tema basilar do Currículo em Movimento, um dos eixos 

transversais que perpassam todos os campos de experiências. 

 

Objetivos: 

1. Valorizar a vivência de práticas sustentáveis no campo ambiental e social. 

2. Investir na consciência e na prática da alimentação saudável no cotidiano 

escolar e comunitário. 

3. Promover situações de construção do conhecimento sobre a biodiversidade e a 

natureza. 

4. Incentivar a interação, o cuidado e a preservação dos espaços verdes e 

elementos naturais presentes na escola. 

5. Promover reflexão constante sobre o não desperdício dos recursos naturais e 

materiais (água, comida, papel, sabonete, etc) e sobre o consumo exagerado. 
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Ações: 

1. Separação de resíduos: a escola utiliza lixeiras identificadas para descarte do 

lixo separadamente entre orgânicos, papel, vidro, metal e plástico. Este trabalho 

de utilização consciente das lixeiras é incentivado pelos profissionais da escola 

que tem o papel de ensinar e orientar as crianças. 

2. Redução de desperdícios: rodas de conversa, hora do conto, bilhetes para as 

famílias e outros recursos pedagógicos são utilizados com o objetivo de 

conscientizar as crianças e as famílias sobre o uso dos recursos naturais e 

materiais sem desperdício no dia a dia escolar. No momento do lanche coletivo, 

uma bandeja é usada para que as próprias crianças façam o descarte das 

sobras dos pratos e observem a quantidade de comida que está indo para o lixo. 

Essa prática tem a intenção de ajudar a criança a compreender a sua 

necessidade de alimentação, conhecer a sua saciedade e cuidar da relação 

sustentável com a comida. 

3. Reutilização de materiais: realização de oficinas para produção de brinquedos e 

instrumentos a partir da sucata; utilização de potes de sorvete e outros 

descartáveis como baldes de areia; promoção de atividades de recorte e 

colagem com revistas e jornais. 

4. Cultivo de horta e canteiros. 

5. Valorização da merenda escolar: na escola há dois momentos de lanche: um 

lanche mais simples e leve, chamado de “lanchinho”, como fruta, suco, chá; 

outro lanche mais forte, de acordo com o cardápio escolar. Trazer lanche de 

casa é opcional às famílias, mas não é incentivado pela escola já que são 

oferecidos lanches saborosos diariamente. O lanche vindo de casa deve ser 

saudável, sendo vedado o consumo de alimentos industrializados, guloseimas e 

refrigerantes.  
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13.6. Projeto Acolhida 

 O ato de educar é indissociável do ato de cuidar. O acolhimento na 

chegada à escola acontece com objetivo de promover o bem-estar e o cuidado 

emocional das crianças. As acolhidas também possibilitam o reconhecimento da escola 

como uma comunidade, que se reúne para trocar experiências, celebrar aprendizagens 

e fortalecer vínculos. Afinal todas as pessoas gostam de ser bem recebidas. 

 

Objetivos  

1. Explorar diversas linguagens - oral, cênica, musical, literária. 

2. Possibilitar a liberdade de expressão. 

3. Reconhecer sentimentos e emoções. 

4. Promover a consolidação da liberdade, da autonomia e do protagonismo infantil. 

5. Valorizar a cultura infantil e popular. 

Ações: 

1. Segunda Musical: todas as segundas-feiras, as crianças e professoras se 

reúnem no pátio da escola para escutar, dançar, cantar e ter experiências 

musicais novas. A apresentação musical pode ser feita pelas crianças, pelas 

professoras regentes, pela equipe de apoio e/ou convidados da comunidade 

escolar. Esta prática semanal amplia as experiências rítmicas, instrumentais, 

sonoras e repertório musical diversificado. 

2. Quarta com Hora do Conto: todas as quartas-feiras, as crianças e professoras se 

reúnem no pátio da escola para uma nova experiência literária. A Contação de 

História pode ser feita pelas crianças, pelas professoras regentes, pela equipe 

de apoio e/ou convidados da comunidade escolar. Esta prática oportuniza 

experiências com o universo da leitura por meio de contação de histórias e 

mediação de leitura com recursos diversificados (teatro, teatro de sombras, 

fantoches, dedoches, áudio, fantasias, imagens, etc). 

3. Sexta Brincante com Calourinho: todas as sextas-feiras, as crianças e 

professoras se reúnem no pátio da escola para uma vivência brincante. A 

apresentação pode ser feita pelas crianças, pelas professoras regentes, pela 

equipe de apoio e/ou convidados da comunidade escolar. Esta prática, 
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reconhece as brincadeiras como fundamentais à criança em seu processo de 

aprendizagem e desenvolvimento, pode acontecer uma apresentação de 

brinquedos ou brincadeira, realização de uma experiência científica, 

apresentação de algum trabalho ou estudo realizado em sala, etc. 

 

13.7. Projeto Literatura 

A literatura infantil contribui para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo 

da criança. A literatura é fundamental para a aquisição de conhecimentos, recreação, 

informação e interação. A criança de educação infantil precisa participar de experiências 

de fala e escuta oral e gestual, em rodas de conversas, descrições de situações vividas, 

elaboração de perguntas e respostas, narrativas elaboradas individual e coletivamente, 

resolução de situações-problema, contação de histórias literárias, potencializando sua 

participação na cultura social, espaço em que acontecem trocas através da leitura, da 

escrita, da linguagem oral e visual. 

 

Objetivos: 

1. Oferecer à criança a possibilidade de escolher e folhear livros, procurando se 

orientar por temas e ilustrações, acompanhando a narrativa. 

2. Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de encenações, 

definindo os contextos, os personagens e a estrutura da história.  

3. Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor 

como escriba.  

4. Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em 

situações com função social significativa. 

5. Selecionar textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para 

sua própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, como a 

recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações etc.).  

6. Narrar fatos em sequência temporal e causal. 

7. Expor ideias e fatos com e sem auxílio de adultos e utilização de recursos 

como ilustrações, objetos etc. 
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8. Descrever as características de objetos, personagens, cenas de histórias e 

situações cotidianas. 

9. Realizar leituras por meio de gravuras, imagens etc  

 

Ações: 

1. Sala de Leitura semanal: contações de história quinzenal com a professora 

Nancy (professora em restrição) e manuseio livre quinzena.  

2. Tonel móvel de livros que visita as salas de aula de acordo com o planejamento 

de cada turma. 

3. Livros temáticos para contação de história, realizada pela professora regente, 

com foco nos temas mensais do cronograma anual de organização do trabalho 

pedagógico ou em demandas específicas de cada turma. 

4. Levantamento de hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

diversos, recorrendo a estratégias de observação e leitura. 

5. Sacola literária: empréstimo de livros semanal para leitura em casa com a família 

(a começar). 

6. - Hora do Conto. 

 

13.8. Projeto Movimente 

 

 O desenvolvimento motor é processo contínuo e acontece principalmente 

nos primeiros anos de vida de cada indivíduo. Portanto, é fundamental que sejam 

desenvolvidas atividades sistemáticas e planejadas que contribuam para esse 

desenvolvimento nas escolas de primeira infância. O movimento é propulsor do 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Através dele a criança adquire habilidades e 

conceitos fundamentais às aprendizagens de diversas áreas do conhecimento. A criança 

deve experimentar e vivenciar diferentes possibilidades gestuais e sensoriais para 

conhecer o seu próprio corpo e suas possibilidades no meio em que vive e com objetos 

e pessoas com as quais se relaciona. No Currículo em Movimento da Educação Infantil, 
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o campo de experiência Corpo, Gestos e Movimento orienta as práticas pedagógicas 

nesse sentido. 

 

Objetivos: 

1. Realizar e compartilhar, com seus pares e com adultos, atividades de 

coordenação viso motora.  

2. Ampliar as possibilidades de desenvolvimento da coordenação motora global por 

meio de brincadeiras, jogos, danças, ginásticas (atividades exploratórias de 

espaços estruturados com diferentes materiais – cordas, arcos, bastões, cones, 

brinquedos etc.).  

3. Ampliar as diferentes estratégias motoras para separar objetos altos de baixos, 

curtos de compridos, finos de grossos, largos de estreitos, cheios de vazios etc.  

4. Realizar atividades com materiais diversos e de variados tamanhos para 

desenvolver a coordenação motora fina que envolva ações de alinhavar, traçar, 

contornar vários tipos de papéis, empilhar, encaixar, rosquear, pinçar, recortar, 

colar, pintar, modelar com massa ou argila, montar quebra-cabeças, manipular 

grãos diversos etc.  

Ações: 

1. Realização de circuito motor semanal para todas as turmas, às quintas-feiras, 

envolvendo a participação da equipe de apoio pedagógico.  

 

13.9. Projeto Brincante 

O espaço da criança que brinca é o aqui, o tempo é 
o agora, e a sua ação é o seu eu que se manifesta 
através do corpo, afirmando a vontade e a liberdade 
de ser. Isso é o que encanta os poetas e nos 
contagia e alegra diante de uma criança que brinca. 
(Maria Amélia Pinho Pereira) 

 

As aprendizagens ocorrem em meio às relações de crianças com outras 

crianças - de mesma idade e de idades diferentes - e com os adultos, com objetos e 

ambientes. As interações entre crianças são essenciais e devem ser garantidas nos 
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tempos e espaços no planejamento diário da escola. Portanto, essas aprendizagens que 

ocorrem por meio das relações e interações acontecem no ato de brincar. Ao brincar a 

criança experimenta inúmeras possibilidades de relação, criação, imaginação e 

expressão: fala, canta, dança, desenha, imita, gesticula, corre, pula, entre outras. 

“Brincar é condição de aprendizagem, desenvolvimento e, por desdobramento, de 

internalização das práticas sociais e culturais. Para as crianças, brincar é algo muito 

sério, sendo uma de suas atividades principais” (Currículo em Movimento da Educação 

Básica: Educação Infanti. 2014, p. 31). Segundo a teoria de Vygotsky, a brincadeira 

impulsiona a criança a ir avançando nos seus estágios de desenvolvimento. Portanto, 

brincar é vital para o desenvolvimento da criança em todos os aspectos: social, 

emocional, cognitivo, motor, volitivo e fala.  

 

Objetivo: 

1. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 

com diferentes parceiros (crianças, professoras, educadores), ampliando e 

diversificando suas possibilidades de interação social, afetiva, seu acesso a 

produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade e 

experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 

relacionais.  

Ações:  

1. Dia do brinquedo: às sextas-feiras as crianças são incentivadas a trazerem 

brinquedos de casa para diversão coletiva.   

2. Calourinho: um momento organizado, às sextas-feiras, no pátio da escola, 

logo após a chegada das crianças. Nesta atividade, são valorizados a 

expressividade, a espontaneidade, o protagonismo e o desejo das crianças 

para cantar, contar histórias, socializar brincadeiras. 

3. Atividades lúdicas na sala Multiuso: voltada para jogos simbólicos, práticas de 

relaxamento,  interações com brinquedos, projeção de audiovisuais, dentre 

outros.  

4. Parques: desde o primeiro ano da escola, toda a área verde e natural é 

valorizada como território educativo e espaços de experiências lúdicas e 
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vivências educativas. Três espaços foram sendo delimitados e batizados por 

suas características peculiares e possibilidades de exploração e chamados de 

“Parque de areia”, “Parque da árvore” e “Floresta”. Esses espaços compõem 

os itinerários das crianças na escola durante a semana.  

 

13.10. Projeto Diversidade 

  O Distrito Federal comporta modos de viver diversos, tendo crianças do 

campo, A diversidade cultural permeia nossas relações O Brasil e o Distrito Federal. 

No Distrito Federal, assim como no Brasil, a diversidade cultural permeia as 

relações. Partindo dessa compreensão de criança, cabe observar suas infâncias e seus 

percursos como produtoras de cultura, pois a inegável diversidade cultural brasileira que 

se reflete na composição do Distrito Federal, dadas suas peculiaridades que comportam  

os modos de viver das crianças do campo, indígenas, quilombolas e migrantes do 

território nacional. Nesse recorte, o trabalho educativo nas instituições que ofertam 

Educação Infantil pressupõe a ampliação do olhar voltado às infâncias constituídas 

historicamente no território do Distrito Federal. 

 

Objetivo:  

1. Valorizar a diversidade cultural, étnico-racial, de crença, de gênero e de 

configurações familiares e a inclusão das crianças com deficiência em diferentes 

ações e relações no contexto escolar.  

Ações: 

1. Participação de convidados da comunidade para apresentação de diferentes 

manifestações artísticas, debates, contação de histórias em diversas áreas, 

priorizando sempre o lugar de fala de cada convidado. 

2. Sessões de filmes sobre inclusão, pessoas com deficiência, protagonismo 

feminino, cultura afro e indígena, assim como debates e produções sobre os 

temas assistidos, envolvendo toda a comunidade escolar. 
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3. Contação de histórias com livros sobre os temas acima citados, priorizando 

produções nacionais, mas não se limitando a elas (sempre seguidas de debates 

e produções, assim como nas sessões de filmes). 

4. Visitas ao Museu indígena, à exposições artísticas de cultura africana e 

indígena, sobre a formação do povo brasileiro, mostras de fotografias etc. 

5. Realização de oficinas de valorização da cultura afro-brasileira, como turbantes, 

bonecas Abayomi, cuidados com cabelos cacheados e crespos etc. 

6. Estudo sobre as mulheres inspiradoras da vida das crianças, do Brasil e do 

mundo, conhecendo as mulheres trabalhadoras, cientistas, escritoras, artistas e 

protagonistas da nossa história. 

 

13.11. Passeio Cidadão 

O projeto Passeio Escolar Cidadão inspira-se numa pesquisa de mestrado 

realizada pela professora, Tatiana Modesto Pimentel, no Centro de Excelência em 

Turismo/UnB/2017. Para ela, na atualidade, o mundo virtual se faz mais presente do que 

o mundo real. Isso, na sua visão, pode distanciar a relação do sujeito com a sua história 

e com a história da cidade onde habita, comprometendo, dessa forma, a construção da 

cidadania. Nesse sentido, o passeio escolar turístico pode ser uma alternativa de 

construção dessa cidadania, já que ele apresenta um encontro com essa realidade 

vivida pelo estudante, sua experiência, ou seja, sua própria história e contribui enquanto 

metodologia e prática pedagógica para a compreensão do processo de formação 

educacional do cidadão. 

A integração social que a escola deve promover, mediante a história de vida dos 

estudantes, caminha de forma a processar todas as histórias de vidas da comunidade 

que se cruzam nesse momento, por meio do passeio escolar turístico.   

As vivências pessoais dos estudantes com a comunidade podem permitir a 

apropriação do conhecimento da própria cidade e, consequentemente, a formação 

cidadã. 

O desconhecido, o novo, o sentimento de estranhamento faz parte do processo 

humano. A busca do saber de forma lúdica pode trazer o prazer. É o prazer que 
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possibilita o mergulho no saber, mediante os diferentes sentidos – o tato, o olfato, a 

audição e a visão – que aproximam o sujeito à realidade e ao imaginário. 

 

Objetivo:  

1. Possibilitar que as crianças conheçam diferentes espaços públicos, valorizando 

a cidade como território educativo e campo de experiência e aprendizagem 

cidadã; 

2. Possibilitar o acesso à cultura, por meio da vivência e experiência de roteiros 

significativos e repletos de valor simbólico.  

Ação: 

1 Passeios a pontos turísticos das cidades, a parques, aos arredores da escola, a 

exposições de artes, cinemas, teatros etc., explorando o território em que estão 

inseridos e ampliando suas vivências culturais. 

 

    13.12. Plenarinha – SEDF 

A Plenarinha foi criada em 2013 com objetivo de “fortalecer o protagonismo da 

Primeira Infância, incluir a opinião das crianças e torná-las partícipes na elaboração do 

Currículo em Movimento da Educação Básica- Educação Infantil, por meio da escuta 

sensível às crianças.” Nos anos subsequentes, a Plenarinha teve os seguintes 

propósitos: 

- 2014: possibilitar às crianças da Educação Infantil o exercício de cidadão ativo, 

conhecedor de seus direitos e deveres”. 

- 2015: subsidiar e instrumentalizar o debate em torno da (re)construção do 

Projeto Político Pedagógico, a partir da escuta sensível às crianças. 

- 2016: promover e favorecer o diálogo com as crianças sobre os espaços e os 

lugares por ela ocupados. 

- 2017: aproximar a criança da natureza e construir uma relação de 

reciprocidade e compreensão do quanto ela é necessária. 
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- 2018: vivenciar o brincar, a brincadeira e o brinquedo como ferramenta para 

aprender, desenvolver e expressar-se de maneira integral. 

- 2019: o tema proposto é Brincando e Encantando com histórias, incentivando a 

escola a potencializar e ampliar ações voltadas para o universo da literatura infantil e da 

contação de histórias. 

Após de seis anos de experiências enriquecedoras, é importante e 

engrandecedor para as crianças continuar participando desse projeto da Secretaria, já 

que têm a oportunidade de serem protagonistas no seu processo de ensino-

aprendizagem, sendo ouvidas e respeitadas em suas individualidades em uma 

construção coletiva. 

 

Objetivo: 

1. Ler, contar, compartilhar e criar histórias, contemplando os seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento e os cinco campos de experiências. 

Colaborando, assim, para o desenvolvimento integral das crianças, para 

promover discussões sobre diversidade, representatividade e respeito por meio 

de histórias e brincadeiras. 

Ações: 

1. Formação mensal sobre a Plenarinha com o tema: Brincando e 

encantando com histórias” nas coordenações coletivas e/ou encontros 

promovidos pela SEEDF. 

2. Exploração do tema em momentos já existentes na escola como hora do 

conto, sala de leitura, contação de histórias em sala, quarta musical, sexta 

brincante. 

3. Registro sistematizado dos momentos citados acima com fotografias, 

vídeos e produções das crianças. 

4. Confecção de um álbum de scrapbook com registros das histórias 

trabalhadas para apresentação na Hora do Conto. 

5. Planejamento e execução da apresentação nas plenárias local, distrital e 

regional. 
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13.13 Inclusão Social desde a Infância – SEDF/TRE (Tribunal Regional 

Eleitoral) 

 

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal desenvolve o Programa Eleitor 

do Futuro com jovens de 10 a 18 anos desde o ano de 2004. Nos eventos de 

demonstração de urnas, verificou-se que esta disposição estaria mais adequada aos 

jovens de ensino médio e que havia a necessidade de desenvolver um material 

adequado às crianças de 4 a 10 anos, unindo a curiosidade em relação à urna 

eletrônica, temas de preocupação social universal e personagens folclóricos. 

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

urna eletrônica, contextualizando-as no software, 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. 

A escolha de trabalhar com esses personagens fundamenta-se na facilidade que 

as crianças têm em reconhecê-los, pois permitem a assimilação de conhecimentos de 

forma lúdica e de fácil aceitação. Por meio das lendas folclóricas organiza-se o trabalho 

com cinco questões sociais: a racionalização da água, a relação do homem com o meio 

ambiente, o papel da mulher na sociedade, o preconceito às diferenças e a inclusão do 

portador de necessidades especiais na sociedade. 

 A escola aderiu ao programa, desde 2017, por considerar relevante os 

temas propostos e por oportunizar a sensibilização das crianças para temas sociais 

pertinentes, abordando de maneira lúdica, adequada à faixa etária, aspectos da cultura 

brasileira, além da vivência do processo eleitoral democrático e pelo dispositivo 

tecnológico das urnas eletrônicas do TRE.  
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Objetivos: 

1. Aprender a usar a urna eletrônica de forma adequada; 

2. Oportunizar a sensibilização das crianças para questões sociais importantes por 

meio de personagens do folclore brasileiro.  

 

Ações: 

1. Realização de trabalhos, por meio de dramatização, contação de histórias, rodas 

de conversas, acerca dos temas e personagens que se seguem. 

 o papel da mulher e seu destaque na sociedade - Sereia Iara. 

 o preconceito às diferenças e suas repercussões na instituição escolar - 

Negrinho do Pastoreio. 

 o uso racional da água e as conseqüências de seu uso indevido - Vitória-

Régia. 

 a condição atual do meio-ambiente e o estado em que se encontrará no 

futuro, caso não haja conscientização da importância de sua preservação - 

Curupira 

 a Inclusão do portador de necessidades especiais em âmbito social e escolar, 

utilizando a Lenda “Saci-Pererê”. 

2. Promoção de estudos, de forma lúdica, sobre os personagens folclóricos,  

associando-os aos temas sociais destacados. 

3. Organização de debates e apresentação de chapas. 

4. Organização e promoção de eleição na urna eletrônica. 
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