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Apresentação   

  Proposta Pedagógica é a identidade da escola: estabelece as diretrizes básicas e 

a linha de ensino e de atuação na comunidade. Ela formaliza um compromisso assumido 

por professores, funcionários, representantes de pais e alunos e líderes comunitários em 

torno do mesmo projeto educacional. Diante do processo de elaboração da Proposta 

pedagógica (PP) dá subsídios para que a equipe escolar e a comunidade tenham um 

novo olhar sobre a realidade e isso propicia transformação, pois o próprio processo de 

construção do documento gera mudanças no modo de agir e pensar dos participantes, 

isso porque a clareza quanto aos objetivos educacionais da Instituição e a participação 

no processo fazem com que os sujeitos envolvidos se tornem conscientes do processo e 

muitas vezes muito mais parceiros da gestão. Apesar das escolas se basearem em 

normas gerais da educação, as unidades escolares se diferenciam entre si, pois cada 

instituição tem suas necessidades e princípios específicos. Outro ponto que as diferem é 

a região em que cada escola se situa, bem como os desejos de cada membro envolvido 

na construção da proposta educativa. 

          Por ter informações relevantes, a Proposta Pedagógica se configura numa 

ferramenta de planejamento e avaliação o qual todos os membros da equipe gestora e 

pedagógica devem consultar a cada tomada de decisão. Portanto, esse documento 

precisa ser flexível e dinâmico, ou seja, estar em constante revisão. 

      A reconstrução da PP teve inicio no mês de março 2019. Para atualizarmos, 

realizamos várias ações tais como: roda de conversa com os pedagogos, educadores, 

demais funcionários da Instituição, pois todos se preocupam em oferecer um 

atendimento educacional de qualidade, que é nosso principal objetivo.  Os pais 

participaram por meio de reunião na qual foi conceituado o que é PP, a importância de 

construirmos juntos, a necessidade de todos conhecerem, na prática, o que está escrito 

na PP, a fim de contribuir na construção do mesmo, pois esse documento é a identidade 

do Centro de Educação da Primeira Infância – Jacarandá. 

            O processo de elaboração e implantação da Proposta Pedagógica é complexo e 

dúvidas sempre aparecem no caminho. A construção foi gradual e acompanhada.  

            Assim sendo, tem como premissa organizar e orientar a prática pedagógica desta 

instituição, em acordo com a Pedagogia Histórico Crítica, Psicologia Histórico Cultural, a 
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Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional – LDB1, Currículo em movimento da 

Educação básica do Distrito Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA2, 

Orientações Pedagógicas para instituições Educacionais Parceiras que ofertam 

Educação Infantil – OP s, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil – 

DCNEI, Base Nacional Comum Curricular – BNCC, Constituição Federal – CF, entre 

outros.  

           Além dos documentos supracitados, para a orientação da prática pedagógica 

foram aplicados questionários, dinâmicas, tanto individual como coletiva, com o 

propósito de colher informações sobre o contexto da escola e da comunidade. Tais 

ferramentas foram fundamentais para refletirmos questões como: inclusão, autonomia, 

solidariedade e diversidade, dialogando com a realidade da família, da filiação 

socioafetiva e suas peculiaridades. Dentro desta esfera, espera-se uma contextualização 

e maior participação da comunidade escolar, para um melhor desenvolvimento integral 

do sujeito-criança.  

         Em um segundo momento, analisamos as condições físicas dos espaços e os 

recursos humanos disponíveis, como também os ajustes necessários para a melhor 

aplicabilidade da PP. Acreditamos que todos podem aprender e que todos são iguais 

nas diferenças. 

           Os trabalhos a serem colocados em pratica no decorrer do ano letivo serão feitos 

em comunhão entre o corpo docente, toda a equipe escolar e a família. Para planejar as 

ações da creche houve uma escuta sensível de toda comunidade e suas crianças, bem 

como a participação de ambos.  

1 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  
2 Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.   

 

Historicidade  

         O Centro de Educação da Primeira infância Jacarandá tem como entidade 

administradora a Associação Cruz de Malta, CNPJ 00 436 790/ 0001-52 de natureza 

beneficente, de direito privado, sem fins lucrativos, com a finalidade de prestar serviços 

assistenciais/educacionais, sediada na SEPN 507, Bloco C, lote 3, Parte de Creche, 

Brasília-DF, CEP 70 740 523, telefone 3274 8015 está credenciada, conforme Portaria nº 

294, de 15 de Setembro  de 2016, autorizada a oferecer a Educação Infantil (Creche), 



                                                                                                                   

 
EQS 204/205  Bloco B / CEP 70234 400 /Brasília ,DF /Telefone 98667 6260  Associação Beneficente de 
Assistência Social  /CNAS 238.813/82/ Utilidade Publica Federal DEC 21896/01  CNPJ 00436790 0001-52  
   5 
 

por um período de cinco anos ou seja ate  31 de Julho de 2021. Declaração de Utilidade 

Pública através dos Decretos 95617/88, no âmbito Federal e 21896/01, no âmbito do 

Distrito Federal. É registrada no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

Distrito Federal (CDCA), processo nº 400.001.514/2008. 

DADOS DA MANTENEDORA 

Mantenedora: Associação Cruz de Malta 

CNPJ/MF: 00 436 790 /0001 -52 

Endereço:  SEPN 507 Bloco C lote 03  

Cidade: Asa Norte 

CEP:  70 740 523      

Utilidade Pública: Nº 95617/88 

Data da Fundação: 01/12/1976 

Presidente: Volker Egoh Bohne 

DADOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

ORGÃO/ENTIDADE CEPI JACARANDÁ 

Endereço/CEP EQS 204/205  LOTE B 

Telefone 61 98667 6260 

Data de inauguração  11/02/2016 

Turno de funcionamento Integral 

Nível de ensino Educação infantil  

Etapa proposta na escola Creche e pré escola 

Termo de Colaboração 156/2017 

Diretora Pedagógica Jocilene Sousa Bezerra 

Coordenador Pedagógico  Clécia Gomes Santos da Silva 

E-mail da Instituição Cepijacaranda@cruzdemaltadf.org.br 

 

          Associação Cruz de Malta foi Fundada em 1º de dezembro de 1976, pelo Capelão 

Padre Otto Wihelm Amann, cujo legado está assentado em princípios cristãos que são 

reflexos de sua sensibilidade e pragmatismo, os quais inspiram e norteiam a condução 

das obras assistenciais, inclusive do CEPI. 

         Padre Otto iniciou as atividades da Associação Cruz de Malta São João Batista de 

Jerusalém em Brasília para crianças até 06 anos. Assegurou recursos financeiros para o 

custeio através do Fundo Educacional POWA e de doações obtidas pela 
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MISSIONSPROKURA. Em 1991, o Padre Otto faleceu, no entanto o trabalho teve 

continuidade através do Dr. Wolf Ang Franz Jose Sauer – embaixador da Ordem de 

Malta no Brasil e toda equipe administrativa que buscou recursos para a continuação do 

projeto. 

         Atualmente a Associação Cruz de Malta tem como Presidente Frei Vicente, 

batizado com nome Volker Egon Bohne, nasceu em 15 de maio de 1945 em Schwerin, 

na Alemanha Oriental, chegou ao Brasil em janeiro de 1965. 

         O presidente da Associação Cruz de Malta, Trabalha como Secretário de Ensino e 

Pesquisa da Escola Superior do Ministério Público da União; Membro da Ordem de 

Malta. Reúne os títulos de Mestre em Supervisão e Currículo pela Pontifícia 

Universidade Católica/SP, de Especialista em Psicanálise e de Especialista em 

Espiritualidade, pelo Instituto Teológico de Medellín, Colômbia. 

         Frei Vicente tem dado continuidade à missão de cuidar e educar, brincar e interagir, 

proposta da educação infantil, orientando a humanização desse processo, por meio da 

afetividade, para que a criança sinta-se segura e acolhida no ambiente da creche e pré-

escola. 

        Para alcançar os objetivos educacionais propostos e segundo Termo de 

Colaboração firmado com a SEEDF que dispõe sobre os profissionais de contratação 

obrigatória, nosso quadro de funcionário é o seguinte: 

DEPARTAMENTOS FUNÇÃO QUANTIDADE 

Equipe gestora 

Diretor pedagógico 01 

Coordenador Pedagógico 01 

Serviço de apoio 

Porteiro 01 

Auxiliar de Serviços Gerais 04 

Nutrição/alimentação 

Nutricionista 01 

Cozinheira 01 

Auxiliar de Cozinha 02 

Corpo docente 

Professores 09 

Monitores 18 
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        O CEPI JACARANDÁ é resultado do Programa Nacional de Reestruturação e 

Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Pro 

infância), criado pelo Governo Federal e instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 

2007, como parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do 

Ministério da Educação, cujo principal objetivo é prestar assistência financeira ao Distrito 

Federal e aos municípios, visando garantir o acesso de crianças a creches e pré-escolas 

de educação infantil da rede pública. 

        Por meio da parceria entre o Governo do Distrito Federal, que ofereceu a estrutura 

física e todo o mobiliário necessário para o funcionamento da unidade e a Associação 

Cruz de Malta, responsável pela administração do patrimônio e recursos humanos 

devidamente capacitados para o atendimento às crianças no desenvolvimento do 

trabalho pedagógico, cumprimento das rotinas próprias a uma instituição de educação 

infantil, o CEPI tornou-se uma realidade. O CEPI Jacarandá foi inaugurando em 

fevereiro 2016, com uma mantenedora e em Agosto 2017 a Associação Cruz de Malta 

assumiu a administração. 

        O Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI – JACARANDÁ está localizado 

na EQS 204/205 BLOCO B - Asa sul, situado na Área urbana comercial em Brasília, sob 

a administração da Associação Cruz de Malta, regido pelo Termo de Colaboração nº 

156/2017.  

         As atividades do CEPI JACARANDÁ tiveram início no dia 11 de Fevereiro de 2016. 

A creche e pré-escola têm como objetivo atender a demanda de crianças com faixa 

etária entre 0 a 5 anos, oriundos da própria Asa Sul e de outras Regiões 

Administrativas(o CEPI tem capacidade para atender 150 crianças da primeira etapa da 

educação básica, que são os  bebês, as crianças bem pequenas e as crianças 

pequenas).  

Segundo Plano de Trabalho e a Orientação Pedagógica para as Instituições 

Parceiras as turmas estão assim distribuídas: 
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Quantidade 

de Turmas 

Quantidade 

de Vagas Faixa Etária Descrição 

 

01      08 BERÇÁRIO I 04 (quatro) meses a 11 (onze) meses 

 

01      08 BERÇÁRIO II 12 (doze) meses a 23 (vinte e três) meses 

 

02     30 MATERNAL I 02 (dois) anos completos ou a completar 

 

03     44 MATERNAL II 03 (três) anos completos ou a completar 

 

01     30 1º PERÍODO 04 (quatro) anos completos ou a completar 

01     30 2º PERÍODO 05 (cinco) anos completos ou a completar 

               

  Tabela 02 – Quantitativo de crianças por faixa etária.  

                 A Instituição tem como meta tornar acessível, a todas as crianças, sem 

distinção, elementos da cultura que enriqueçam o seu desenvolvimento e inserção 

social. Assegura também a inclusão social, acreditando que a Educação Infantil promove 

um ambiente favorável a esse processo. No Plano de Trabalho, firmado com a 

Secretaria de Educação, o CEPI Jacarandá se compromete a possibilitar oferta gratuita 

de qualidade na etapa da Educação Infantil. Tal estratégia pressupõe que as duas 

partes: poder público e Instituição comungam interesses comuns, ou seja, atendimento 

educacional à criança com qualidade. 

            Numa perspectiva de educação para a cidadania, o CEPI deve estar preparado 

para oferecer caminhos, experiências e informações que estimulem a criança no 

processo de construção da identidade, autonomia, interação e socialização com o meio 

social, familiar e escolar, favorecendo a ampliação progressiva do conhecimento de 

mundo, assim sendo a criança sempre será o sujeito do aprendizado. O CEPI é um 

universo social diferente do universo da família, favorecendo novas interações, 



                                                                                                                   

 
EQS 204/205  Bloco B / CEP 70234 400 /Brasília ,DF /Telefone 98667 6260  Associação Beneficente de 
Assistência Social  /CNAS 238.813/82/ Utilidade Publica Federal DEC 21896/01  CNPJ 00436790 0001-52  
   9 
 

ampliando desta maneira os conhecimentos do estudante a respeito de si e dos outros, 

bem como do seu vínculo com o mundo. 

Para possibilitar o funcionamento do CEPI, diante do Termo de Colaboração 

firmado, a Secretaria disponibilizou o prédio do CEPI Jacarandá, cessão de uso, com a 

seguinte estrutura física: 

 08 salas de atividades: usadas para atividades pedagógicas, psicomotoras e 

sociais diversas, é nelas que são realizadas atividades como rodinha, atividades 

pedagógica, brinquedos e jogos. 

 01 parque de areia: o qual as crianças usam segundo escala pré-estabelecida; 

 01 sala de informática: ainda sem os computadores e por isso está sendo usada 

como Brinquedoteca; 

 01 lactário: usado pelo berçário; 

 08 banheiros para alunos (sendo 2 deles para PNE); 

 01 cozinha, com depósito e despensa, na qual são preparadas as 05 refeições 

diárias e acondicionados os alimentos, segundo orientações da nutricionista; 

 04 banheiros para os funcionários; 

 01 Sala que usamos como refeitório para os funcionários; 

 01sala direção /coordenação e secretaria: onde ficam guardados os documentos 

de funcionários e alunos, bem como diários e afins; 

 01 sala para professores: na qual os profissionais se reúnem para trocar 

experiências, planejar, estudar. 

 01 pátio interno coberto: usado para atividades diversas, desde um local de 

brincadeiras livres e apresentações diversas. É utilizado também como refeitório das 

crianças.  

 01 sala de brinquedoteca: que a partir do ano 2018 começou a ser utilizada como 

sala de atividades; para turma de maternal 01 com 14 crianças. 

 04 Solários: eles são anexos às salas e proporcionam momentos de brincadeira e 

intervenção pedagógica em local aberto e ventilado;  

 02 Depósitos (interno e externo): usados para guardar materiais diversos; 

 01 Lavanderia com depósito: utilizada para guardar os lençóis e toalhas; 

 01 depósito para Almoxarifado: usado para acondicionar os materiais 

pedagógicos. 
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Diagnóstico da Realidade Escolar 

        O Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI Jacarandá atende atualmente, 

150 (cento e cinquenta) crianças de várias regiões administrativas do DF como: São 

Sebastião, Planaltina, Itapoá, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Ceilândia, Águas Claras, 

Recanto das Emas, Guará, Jardins Mangueiral, Cruzeiro, Sobradinho, Samambaia, Vila 

Telebrasília, Vila Planalto, Santa Maria, Vicente Pires, Park Way, Jardim Botânico, 

Gama, Sudoeste bem como algumas cidades do Goiás também: Cidade Ocidental, Novo 

Gama, Valparaiso. O atendimento é feito em horário integral, as crianças tendo idade 

entre 04 (quatro) meses e 05 (cinco) anos, sendo oferecidas, cinco refeições diárias, 

além das noções de higiene pessoal e atividades pedagógicas.  

         O CEPI Jacarandá localiza-se na Asa Sul, em Brasília e atende crianças cujos pais 

moram em outras regiões administrativas do DF e trabalham no mesmo setor da Creche. 

De acordo com as Orientações Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal – SEEDF, o Termo de Colaboração é organizado de modo que assegure 

o bom atendimento, tanto pedagógico e administrativo. A formação continuada dos 

funcionários se faz presente em seu planejamento em, semanas pedagógicas e cursos 

de formação oferecidos pela SEE/DF durante o ano letivo. Os funcionários são 

habilitados a exercerem a profissão da qual foram contratados: nutricionista, pedagogas 

e secretário escolar. O incentivo á formação continuada e a formação por meio de 

treinamentos no próprio CEPI também fazem parte do nosso cronograma.  

         Os pais da grande maioria dos nossos alunos trabalham próxima a creche, moram 

em outras Regiões Administrativas e vive uma realidade econômica de baixa renda com 

poucos recursos. Para a construção da Proposta pedagógica, contamos com a 

participação da comunidade e das crianças, trazendo a manifestação da reflexão da 

comunidade escolar e a função social da escola, a inclusão de todos em um mundo mais 

justo, humano e igualitário (equidade). Esse processo de equidade traz junto de si 

algumas barreiras a serem ultrapassadas, como por exemplo, crianças com 

necessidades especiais que chegam aos nossos cuidados sem um diagnóstico de sua 

deficiência, bem como a dificuldade em se de conseguir o laudo médico para que assim 

possamos dar toda uma atenção voltada àquela delimitação. 

        O CEPI JACARANDÁ atende 150 (Cento e cinquenta) crianças, sendo 16 Bebês (0 

a 1 ano e 6 meses) e 74 crianças  bem pequenas ( 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 
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meses) e 60 crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses)devidamente matriculadas 

em turmas regulares. 

A captação destas crianças é realizada pela UNIPLAT, na qual é feita inscrição, 

classificação e a seleção no cadastro de solicitação de vaga, via sistema informatizado 

(I-Educar). O encaminhamento das crianças a serem matriculadas em instituições 

parceiras é procedimento de responsabilidade da Subsecretaria de Planejamento, 

Acompanhamento e Avaliação Educacional (SUPLAV) da SEEDF, por meio da Unidade 

Regional de Planejamento e Avaliação. UNIPLAT. 

         Quanto à estrutura física geral o CEPI, o prédio é bastante arejado, com espaço 

amplo que possibilita desenvolver atividades pedagógicas e recreativas, porém tem 

alguns pontos negativos, por exemplo, quando chove molha o pátio interno coberto, 

sendo assim as crianças ficam sem opção de local para realizar atividades recreativas. 

Em relação aos pontos negativos mencionado podemos citar que em se tratar de um 

prédio novo, apresenta infiltrações na laje, ao redor do pátio não existem calhas, temos 

problemas hidráulicos em que todas as descargas são válvula na parede, sendo que 

poderia ser com descarga acoplada reduzindo assim o desperdício de água. Apresenta 

problemas elétricos em que a capacidade não atende a demanda, exemplo a SEDF, nos 

enviou maquina de lavar louça, porém a rede elétrica não suporta. A Batedeira, que nos 

foi enviada é superior a nossa demanda, ponto do chuveiro da sala de atividades do 

berçário 02 esta instalado no local errado dificultado que seja disponibilizado para uso os 

dois chuveiros, não existe calha ao redor do pátio coberto então quando chove fica difícil 

usar esse espaço para desenvolver atividades. Poste da CEB instalados na área interna 

da instituição e que não são ligados diretamente no ponto da energia pública, o que faz 

que a instituição fique na total escuridão. 

      Com proposito de garantir atendimento de qualidade as 150 crianças e suas famílias 

são importantes saber as principais características da comunidade em que o CEPI está 

inserido.  

       A Asa Sul é um bairro da região administrativa de Brasília, no Distrito Federal, sendo 

uma área tombada pela UNESCO. É um bairro nobre e habitado em sua maior parte por 

moradores com elevado poder aquisitivo. 

      Partindo da concepção de que o contexto familiar é um grande influenciador no 

processo de desenvolvimento social e aprendizagem da criança, realiza-se anualmente 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regiões_administrativas_do_Distrito_Federal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Região_administrativa_de_Brasília
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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um levantamento socioeconômico mediante a aplicação de um questionário social (em 

anexo) com os pais e ou responsáveis, para melhor conhecimento da realidade familiar.  

           Conforme dados levantados, verificou se que 

aproximadamente 70 % das crianças são as mães 

que tem maior grau de parentesco com elas, ou 

seja, as mães ainda são a maioria no convívio na 

vida escolar das crianças.  

                                                        

Confirmando os 

dados acima 

74% são do 

sexo feminino. 

 

 

                                                                                                                                                                        

A faixa etária dos pais é entre 30 a 40 anos, esse percentual equivale a 58%. 

                                                                                   

Em relaçao a etnia os pais se autodeclaram mais de 50 %  pardos e 28 % brancos. 

    

Renda mensal das familias atendidas no CEPI Jacarandá.                                                                       
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Percebe-se que 38% dos responsáveis pela família cursaram ensino superior.                                                                    

2%

15%

27; 45%

38%

Ensino
fundamental de
1º a 4 ° serie

Ensino
fundamental de
5º a 8 ° serie

Ensino Medio

Ensino Superior

 

De acordo com o gráfico abaixo, é visível que 51 % dos responsáveis são oriundos de 

Brasília. 

 

 As crianças atendidas na creche, 90 % nasceram em Brasilia            

 

Temos 89 % das crianças atendidas na creche que moram no DF 

 

 

 

89%

11%

Crainças
que moram

no DF

Crianças
que moram

no entorno
do DF
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Em relação ao tipo de moradia que as crianças moram 42% é em casa.  

                                   

Na casa em que a criança mora,55 %  das familias  possuem pelo menos um carro. 

 

 

 

Em relação à quantidade de quartos na casa em que a família mora, 65% tem pelo 

menos dois quartos. 

  

A criiança mora com com a mãe e o pai em 62 % das familias atendidas na creche. 
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Eletrônicos que a criança tem acesso, destaca-se a TV em 53% .                                                         

 

Ao perguntar com que frequencia a criança houve historias de literatura em casa, 49 % 
ouvem pelo menos uma vez por semana. 

 

 

Em casa, 65 % das crianças 

tem acesso a livros.                                     

                            

    Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou 
teatro?                                        

    

A criança realiza seu momento de lazer, 41 % no parque. 
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O meio de transporte mais utilizado para as crianças chegarem a escola é o carro, 52% 

delas de acordo com a pesquisa. 

                      

O tempo que cada família leva do percurso de casa até a escola empatou em menos de 

30 minutos e 30 minutos e 1 hora. 

                              

O que motivou a escolha da escola, 53% dos entrevistados responderam que foi pela 

proximidade de casa ou trabalho. 

             

Em relação aos projetos trabalhados na escola, os pais entendem que 89% deles são 

relevantes na rotina da criança.  
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Quando perguntado aos pais sobre a participação em reuniões quando são convocados, 

98% deles responderam que sim. 

       

Ao perguntar se os pais procuram a escola por iniciativa própria, 43% responderam que 

sempre. 

   

Em relação ao acolhimento dos familiares das crianças inclusive no primeiro 

contato, 98 % responderam que se sentem bem acolhidos no CEPI. 
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De acordo com  84 % dos pais,  as festas e eventos  são realizadas  em horarios 

adequados. 

                    

Quando perguntamos aos pais em relação ao preparo dos alimentos, se é de forma 

variada e atrativa para as crianças, 95% responderam que sim. 

                          

              Em continuidade a ação de caracterizar a Instituição, realizamos levantamentos 

de dados junto aos professores, educadores e demais funcionários. A ação foi dividida 

em duas etapas: sendo o primeiro momento com os pedagogos (professores) e em outro 

momento com os educadores (monitores) e depois tabulamos e chegamos aos gráficos 

abaixo:  

Em relação aos funcionários da creche 96 % são do sexo feminino. 

                        

A faixa etária de 28% dos funcionários da creche tem entre 30 a 39 anos. 
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Em relação à etnia os funcionários se autodeclara 64% pardo. 

 

A faixa de renda da mensal de 79% da família dos funcionários é entre 1.245,00 a 

4.150,00. 

   

Em relação região em que os funcionários moram 18% deles moram em sobradinho. 

 

A residência dos funcionarios, 54 % é alugada. 
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Quando se trata de quantos carros tem na residência, 52 % nao tem carro. 

 

Quando perguntamos aos funcionários qual nível de escolaridade, 33% apresentam 

ensino superior completo. 

 

Entre 2 a 7 anos, 69% dos funcionarios obtiveram esse nivel de escolaridade. 

 

52 % dos funcionarios trabalham na funçao que exercem atualmente, de 3 a 5 anos. 
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No que se refere ao tempo de experiencia que o funcionario tem na turma em que 

trabalha atualmente 54% deles tem de 1 a 2 anos. 

 

Ao perguntar se nos ultimos dois anos o funcionario participou de algum curso de  

formaçao  de no mínimo 10 h para aperfeicoar sua metodologia, 33% não participaram. 

 

Em relaçao a quantidade de vezes ao semestre que  o funcionário tem o hábito de ir ao 

cinema , museu ou teatro, 68% vai uma ou duas vezes por semestre 

 

Quando se trata de assistir jornais, 61% dos funcionarios gostam. 
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De uma forma geral a escola mantem uma boa organização, direção busca um bom 

relacionamento com os docentes e discentes, a limpeza e higiene também e boa. 

 

 Dados coletados na Avaliação institucional 

A comunidade escolar apresenta 98% de satisfação com atendimento no CEPI. 

 

Quanto às atividades desenvolvidas. 

 

Em relação às ações pedagógicas os pais classificam como. 
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Está satisfeita com trabalho pedagógico desenvolvido pela professora.  

.  

                      Está satisfeito com e equipe gestora. 

                 

                 Como tem sido sua presença nas decisões e ações do CEPI. 

 

O que você acha do trabalho nutricional 

  

O que os pais acham da estrutura física. 
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Função Social da Escola 

Promover uma melhor qualidade de vida, por meio de uma educação adequada, 

pautada em princípios e valores, de fraternidade, igualdade, empatia e respeito ao 

próximo, além de desenvolver ações no âmbito familiar, contribuindo para um 

crescimento saudável que, por consequência, se estende à comunidade. 

             O Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI Jacarandá integra o sistema 

de Ensino do Distrito Federal e suas práticas pedagógicas, seguindo os preceitos e 

diretrizes curriculares que orientam as escolas brasileiras na organização do ensino.  

            Os membros desta instituição de Educação Infantil estão comprometidos com a 

responsabilidade da promoção do desenvolvimento do cidadão no sentido pleno da 

palavra, ou seja, indivíduos conscientes, capazes de compreender e criticar a realidade 

atuando na busca da superação das desigualdades e do respeito ao ser humano.  

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS e 

ADMINISTRATIVAS. 

       A educação, ferramenta imperativa para o exercício da cidadania na sociedade 

atual, vem se agregando cada vez mais com o tempo de transformação e mudança nas 

demandas educativas. Possibilita a criança a ampliar suas habilidades técnicas e 

sociais. Além de incluir seus familiares na vida escolar em busca da cidadania plena. Em 

se tratando da Educação Integral deve-se ter um olhar ainda mais rigoroso, para que 

esta não se resuma em aumento de tempo da criança na escola, “integralidade deve ser 

entendida a partir da formação integral da criança, adolescente e jovens, buscando dar a 

devida atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos 

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais” (Pressupostos Teóricos p.28). Partindo 

destes Pressupostos, a presente Proposta Pedagógica terá como base os princípios da 
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Legislação de Ensino em vigor em consonância com a nova concepção de Educação 

Básica, tendo como fundamento norteador os Princípios Éticos da Autonomia, da 

Responsabilidade, da Solidariedade e de Respeito ao bem comum, princípios políticos 

dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criatividade e do respeito à ordem 

democrática, princípios estéticos da sensibilidade da criatividade, da ludicidade, da 

qualidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. Para o Cepi 

Jacarandá, a principal fonte de humanização e de transformação social é a educação. 

Com base nesta premissa, pretende apoiar crianças, cujas famílias são de várias 

regiões do DF, por meio da educação infantil em tempo integral.  

A gestão democrática prima pela transparência nos procedimentos administrativos 

e pedagógicos, na participação do Diretor Pedagógico/Secretaria escolar juntamente 

com o Coordenador Pedagógico, Professores e monitores de sala, nos processos 

consultivos e decisórios, na colaboração, execução e avaliação do plano de trabalho e 

das práticas pedagógicas. 

A gestão administrativa será consubstanciada na efetiva participação do pessoal 

técnico administrativo na forma proposta no Regimento Escolar. 

O CEPI mantém o foco na responsabilidade social, no objetivo de cuidar e educar 

e para tanto, tem como objetivo, avaliar a instituição visando à melhoria da qualidade de 

ensino e ao desenvolvimento institucional, estimulando assim, o processo de auto 

avaliação e autocrítica, como elementos fundamentais para o crescimento pessoal, 

coletivo e institucional. 

Os Princípios Epistemológicos de opção da Creche têm como destaque o 

comprometimento com a formação intelectual, da afetividade, empatia, fraternidade, do 

social e ecumênico do ser humano, pelo empenho na formação do cidadão e na 

consciência sócio-política na sociedade, por meio de uma base humanista. Para 

conduzir nessa direção, a Creche empenha-se também no aperfeiçoamento profissional 

do corpo técnico/docente que atua de forma integrada para o desenvolvimento do 

currículo escolar, capaz de despertar na criança o interesse pela arte, a fim de 

desenvolver a dimensão objetiva do movimento que corresponde às competências 

instrumentais para agir sobre o espaço e meio físico. Deste modo o CEPI Jacarandá, 

busca contemplar o cuidar e educar e o brincar e interagir, além de proporcionar aos 

pequenos, espaço físico adequado. 
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OBJETIVOS 

         Promover o atendimento educacional gratuito e de qualidade na Educação Infantil 

á faixa etária de 0 a 05 anos por meio do Termo de Colaboração firmado entre a 

Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal e a Associação Cruz de Malta, 

para gerenciar o CEPI, proporcionando condições adequadas para proteção, segurança 

e alimentação.   

OBJETIVO GERAL:  

        O Cepi Jacarandá têm os seguintes objetivos para a Educação Infantil, sempre em 

consonância com os documentos norteadores desta faixa etária. Estimular o processo 

de participação e interação entre a instituição de ensino e a comunidade, desenvolver a 

uma participação democrática e colaborar para construção de uma sociedade mais justa 

e solidária, em defesa da vida. 

Objetivos Específicos:  

 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, em como o respeito em relação à natureza, a 

cultura e as diferenças entre as pessoas. 

 Brincar cordialmente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos com 

diferentes parceiros (crianças e adultos) ampliando e diversificando seu acesso a 

produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências 

emocionais, corporais, sensoriais expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.  

 Participar ativamente com adultos e 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 do 

posicionamento próprio; 

 Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações 

relacionamentos, historias, objetos, elementos da natureza, na instituição de  

educação infantil e fora dela , ampliando seus saberes , linguagens e 

conhecimentos; 
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 Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, criativo e 

sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, duvidas, hipóteses, 

descobertas, opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos elaborados 

a partir de diferentes experiências que envolvam a produção de linguagens e a 

fruição das artes nas suas diversas manifestações. 

 Conhecer se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural ao construir uma 

imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas 

experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na 

instituição de Educação Infantil.

  Desenvolver a criança em seu aspecto intelectual, social, físico, psicológico, 

complementando a ação da família e da comunidade, oportunizando vivências 

que favoreçam o crescimento global e harmônico do educando.  

 Desenvolver a capacidade do diálogo, como forma de mediar conflitos e de 

tomada de decisões coletivas, posicionando-se frente a sua realidade, de maneira 

crítica, responsável e construtiva.  

 Estimular a formação integral do aluno, tornando-o um ser consciente, livre, 

integrado e participativo na construção de conhecimento, em consonância com os 

princípios da Educação Nacional;  

 Viabilizar a integração escola-família-comunidade, favorecendo o 

desenvolvimento de aptidões intelectuais estéticas e criativas dos alunos, através 

de um processo participativo, coerente e responsável;  

 Promover o aprimoramento moral, cultural, ecológico, compreendendo os direitos 

e deveres da pessoa humana, contribuindo para o desenvolvimento de suas 

potencialidades;  

 Oportunizar a participação e integração de membros da comunidade escolar, 

direção, coordenador, professoras, monitores, alunos e famílias, unindo todos os 

segmentos em um único objetivo: O desenvolvimento integral do ser humano e a 

sua convivência harmônica.  

 Cumprir integralmente o Calendário Escolar Oficial da SEEDF; 
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 Ofertar 05(cinco) refeições diárias variadas e adequadas às faixas etárias, 

compreendendo: café da manha ,colação ,almoço, lanche e jantar. 

 Enfim, o CEPI tem um trabalho pautado em objetivos voltados para o 

protagonismo infantil e construção de conhecimentos de forma inclusiva. 

Concepções Teóricas que Fundamentam as Práticas Pedagógicas  

           Muitas concepções sobre a criança e infância coexistem no imaginário social. As 

bases teóricas desta proposta pedagógica são Psicologia Histórica Cultural e Pedagogia 

Histórica Critica – compreendem que as concepções de criança e infância decorrem de 

determinações sociais de âmbito politico, econômico, social, histórico e cultural, ou seja, 

consideram as crianças no contexto das praticas educativas, como sujeitos de direito, 

que tem necessidades próprias, que manifestam opiniões e desejos de acordo com seu 

contexto social e sua historia de vida. 

          Este apoio busca assegurar o direito à proteção e ao pleno desenvolvimento a que 

fazem jus as crianças, de acordo com o art. 2º da Lei Orgânica da Assistência Social - 

Lei nº 8.742, de 07 de setembro de 1993, o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n 

8069, de 13 de julho de 1990, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 

9394, de 20 de dezembro de 1996, além das Diretrizes Curriculares Nacionais - 2010, 

Currículo da Educação Infantil, Base Nacional Comum Curricular e a Constituição 

Federal.  

            Para cumprir esta tarefa, é necessário compreender as articulações entre a 

educação e o desenvolvimento individual, de modo a valorizar esses elementos na 

busca de uma formação integral das crianças. Para tanto, são utilizados, vários recursos 

facilitadores, principalmente interdisciplinaridade e contextualização, que dão significado 

e vida a novos aprendizados.  

             Na perspectiva didático-pedagógica, o Cepi Jacarandá segue a linha sócio 

interacionista, baseada nos pressupostos teóricos de Lev Semenovitch Vygotsky, que 

considera que a aprendizagem se dá a partir da interação do sujeito com o objeto de 

conhecimento, sob mediação do portador de cultura, o educador. Nesse sentido, o 

conhecimento é concebido como algo construído na relação do sujeito com o outro e 

com o meio em que está inserido, sendo capaz de transformar a sua realidade social.  

Verifica-se que a aprendizagem coletiva é um dos princípios da ação do educador, pois 

a instituição acredita que essa interação entre os alunos é fator de enriquecimento e 
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ampliação do processo individual de aprendizagem, bem como para a cooperação e a 

formação pessoal, tão necessária para a construção de valores que sustentam o 

convívio social. 

                   A organização curricular deste PP foi baseada nos Pressupostos Teóricos 

contido no Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal. A Proposta 

Pedagógica contempla a interdisciplinaridade e a contextualização e se desenvolve 

tendo como suporte os recursos pedagógicos colocados à disposição das crianças e dos 

professores com a intenção de atender as necessidades e as características 

socioeconômicas e psicológicas da criança. 

            O CEPI Jacarandá tem como prioridade o desenvolvimento integral da criança 

nos aspectos afetivos, perceptivo-motor, social e cognitivo respeitando seus interesses, 

suas necessidades e cumprindo as funções de educar e cuidar, brincar e interagir. Essa 

ação é corroborada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

quando a mesma afirma que “A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado 

como algo indissociável ao processo educativo” (2014, p.36)  

            A Instituição tem por finalidade a ação educativa, observando os fundamentos 

norteadores: princípios éticos, políticos, estéticos, buscando intermediar a realidade de 

cada criança com a diversidade e pluralidade de opiniões, inserirem possibilitar 

oportunidades e escolhas, promover hábitos, atitudes e valores.  

            Saviani define o termo Pedagogia Histórica-Crítica como a expressão de uma 

pedagogia empenhada na compreensão da questão educacional a partir do 

desenvolvimento histórico e embasado no materialismo histórico. Ela surgiu em torno de 

1979 com o objetivo de constituir uma passagem da visão crítico-mecanicista à visão 

crítico-dialético, que significa compreender a Educação no contexto da sociedade e de 

sua organização visando sua transformação. A Pedagogia Histórica-Crítica coloca a 

prática social como ponto de partida e chegada do processo de ensino, que tem o 

potencial para instrumentalizar os sujeitos para ação e transformação da realidade. 

Outro aspecto importante reside na conexão entre teoria e prática que permite ao 

estudante, por meio do domínio do conhecimento sistematizado interferir em sua 

realidade, transformando-a. Essa defende a síntese entre qualidade-quantidade, que no 

uso de métodos adequados estimule a iniciativa e leve em conta os interesses e 
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necessidades dos estudantes, além de seus ritmos de aprendizagem. Para Saviani 

deve-se facilitar ao máximo o processo transmissão-assimilação, permitindo a 

construção de conhecimentos significativos, privilegiando uma visão histórica do 

conhecimento humano, mediante a captação do movimento objetivo do processo 

histórico, levando o estudante à compreensão dos fatores que determinam a construção 

da realidade social, com todos os seus conflitos e contradições. 

          A educação tem por função criar condições para o desenvolvimento integral das 

crianças, viabilizando autonomia. Paulo Freire propõe uma pedagogia da autonomia na 

medida em que sua proposta está “fundada na ética, no respeito à dignidade e à própria 

autonomia do educando” (FREIRE, 2000, p. 11). 

         A Pedagogia histórica critica foi fortemente influenciada pelos trabalhos  de Paulo 

Freire um dos mais aclamados educadores críticos . Ele considera que o homem  é 

sujeito de sua história. 

         Para Vigotski, a educação é entendida como o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens. Em outros termos, isso significa que a 

educação é entendida como mediação no seio da prática social global. A prática social 

se põe, portanto, como o ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa. 

Daí decorre um método pedagógico que parte da prática social onde professor e a 

criança se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém, posições distintas, 

condição para que travem uma relação fecunda na compreensão e encaminhamento da 

solução dos problemas postos pela prática social, cabendo aos momentos 

intermediários do método identificar as questões suscitadas pela prática social 

(problematizarão), dispor os instrumentos teóricos e práticos para a sua compreensão e 

solução (instrumentação) e viabilizar sua incorporação como elementos integrantes da 

própria vida das crianças. 

          O projeto educativo está pautado em Piaget, Vigotski, Wallon, e Maria Montessori, 

pois estes autores mostram em suas teorias, a importância do desenvolvimento da 

afetividade e autonomia, paralelamente ao desenvolvimento cognitivo na creche. 

Estudos na área do desenvolvimento humano têm mostrado como questões afetivas e 

cognitivas influenciam diretamente no processo ensino-aprendizagem. 
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          Para Jean Piaget – A criança é concebida como um ser dinâmico, que a todo o 

momento interage com a realidade, operando ativamente com objetos e pessoas. Essa 

interação, com o ambiente, faz com que ela construa estruturas mentais e adquira 

maneiras de fazê-las funcionar.  

          Vigotski afirma que o aprendizado inclui interdependência dos indivíduos 

envolvidos no processo. Cabe ao educador o papel de interventor, desafiador, mediador 

provocando situações que levam os alunos a aprender. 

           Henri Wallon em sua teoria aponta dois fatores que constitui condições para cada 

estágio do desenvolvimento afetivo e cognitivo, que são os fatores orgânicos e sociais. 

           O Método Montessori é o nome que se da ao conjunto de teorias, práticas  e 

materiais didáticos criado ou idealizado inicialmente por Maria Montssori.o método  

opõe-se aos métodos tradicionais que não respeitem as necessidades e os mecanismos 

evolutivos do desenvolvimento da criança. Ocupa um papel de destaque neste 

movimento pelas novas técnicas que apresentou para pré-escola e as primeiras séries 

do ensino fundamental. Montessori tem papel preponderante no trabalho educativo, pois 

pressupõe a compreensão das coisas a partir delas mesmas, tendo como função 

estimular e desenvolver na criança um impulso interior que se manifesta no trabalho 

espontâneo do intelecto. 

        Piaget, Vigotski, Wallon e Montessori contribuem com suas teorias de forma 

significativa e eficaz para a compreensão do desenvolvimento humano no processo de 

ensino-aprendizagem na educação infantil. 

        O ideário pedagógico também apresenta projetos relacionados com as datas 

comemorativas, com objetivo promover a critica e a reflexão em torno das datas 

comemorativas auxilia na problematização de experiências curriculares, o que importa e 

tornar as datas e festas carregadas de sentidos para as crianças. Colocando, como 

centro do planejamento curricular, as aprendizagens dos estudantes, seu 

desenvolvimento e sua cidadania. (Currículo em movimento do Distrito Federal, 2018) 

       Diante disso, os projetos são flexíveis, já que trabalhamos de acordo com a 

necessidade e o momento da criança. Assim, a leitura, a escrita e o brincar acabam se 

tornando elementos diários na rotina das crianças na primeira etapa da educação 

básica, pois segundo o Currículo em Movimento: "As práticas sociais não são apenas 
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ações, também são linguagens" (2014, p. 59). Nas práticas sociais, as interações e a 

colaboração entre crianças e adultos favorecem a conquista da autonomia, a construção 

da identidade, a expressão corporal, a ludicidade, o diálogo corporal entre outros 

elementos que compõem a pedagogia da educação infantil. 

      A Educação Infantil exige uma política voltada para o lugar social que a criança 

ocupa na relação com outro em sua cultura. Aprendizagem ocorre no processo de 

relações interacionista vividas no ambiente cultural e valorizadas pela escola. Se a 

criança aprende brincando e imitando o adulto, então é importante que ela tenha 

autonomia para se envolver com processo de educação, tendo em vista que a criança é 

sempre o sujeito ativo do seu aprendizado. 

PRINCIPIOS; 

Éticos, no sentindo de proporcionar o desenvolvimento da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente as 

diferentes culturais, identidades e singularidades; 

Políticos, voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à democracia e aos 

direitos de cidadania; 

Estéticos, para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liberdade de 

expressão nas diversas manifestações culturais e artísticas.  

Os Campos de Experiências. 

 O eu, o outro e o nós: 

     Este campo de experiência propõe que as crianças descubram a si mesmas, aos 

grupos das quais fazem parte (família e/ou responsáveis, instituição de educação para a 

primeira infância, igreja, academia etc.) e a outros coletivos, no sentido de formar sua 

identidade e alteridade. Fomenta-se o fortalecimento das crianças nos seus grupos e o 

respeito aos demais que delas diferem elementos fundamentais da beleza e riqueza da 

diversidade humana. 

 

 Corpo, gestos e movimentos:  

      Propõe o trabalho voltado ao desenvolvimento corporal da criança que, ao se 

expressar, interage com o mundo desde cedo por meio de gestos e movimentos 

corporais, sejam eles dotados de intencionalidade ou de impulsos próprios da infância, 
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bem como de espontaneidade ou coordenação de movimentos, gestos e sentidos. A 

criança brinca e interage em diversas situações sociais e culturais as quais está exposta, 

estabelecendo relações que produzem conhecimentos sobre si e o outro e, 

progressivamente, tomando consciência de sua corporeidade. 

 Traços, sons, cores e formas: 

      Esse campo de experiência abrange o trabalho educativo que evidencia as 

manifestações artísticas, culturais e científicas como aporte de desenvolvimento infantil, 

sejam elas locais ou de maior amplitude, como regionais, nacionais ou internacionais. 

Nele, 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, como dramatização, dança vídeos, jogos de faz de conta, brincadeiras, 

sonoridades e músicas que ouve cotidianamente, cores que permeiam suas atividades 

sociais e culturais, dentre outros. 

 Escuta, fala pensamento e imaginação: 

       Este campo de experiência estabelece interlocuções mais prementes com as 

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

embora dialogue com as demais linguagens. No tocante às experiências com a 

linguagem oral e escrita, é importante reafirmar que não se espera que as crianças, na 

Educação Infantil, dominem o sistema alfabético. O que se pretende é que reflitam sobre 

esse sistema e participem criticamente da cultura escrita, de modo a 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. 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: 

       Este campo de experiência do Currículo propõe que as crianças experimentem o 

mundo ao seu redor, enquanto investigam, descobrem, interagem, elaboram e 

transformam a sociedade na qual estão inseridas. 

 Objetivos a serem alcançados: Maternal I (02 anos) e Maternal II (03 anos) 

O eu, o outro e o nós: 
 Identificar, nomear e distinguir os membros de sua família, reconhecendo que há 

diferentes configurações familiares. 
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 Reconhecer sua sexualidade, percebendo que existem diferenças físicas e 

comportamentais entre as pessoas, e iniciar a formação de sua imagem corporal. 

 Desenvolver hábitos de higiene: pedir para ir ao banheiro, lavar as mãos, limpar o 

nariz, escovar os dentes, percebendo-os como necessidades para seu bem-estar. 

 Estabelecer o controle progressivo de suas necessidades fisiológicas e realizar, de 

modo independente, atividades de alimentação e higienização. 

 Realizar pequenas tarefas do cotidiano que envolvam atitudes de manutenção, 

preservação e cuidados com os pertences pessoais e coletivos. 

 Reconhecer a importância da troca e da partilha dos brinquedos e outros materiais 

disponibilizados no grupo. 

 Perceber sua imagem no espelho e em diferentes fotografias. 

 Desenvolver, gradativamente, a capacidade de fazer escolhas, identificando situações 

de risco nos diferentes espaços e reagindo com atitude de cuidado. 

 Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação com as pessoas do 

convívio social, respeitando as regras sociais. 

 Corpo, gestos e movimentos:  

 Conhecer e nomear as partes do corpo de modo a desenvolver consciência de suas 

potencialidades (força, velocidade, resistência, agilidade, equilíbrio e flexibilidade). 

 Ampliar as próprias conquistas corporais e perceber as conquistas corporais dos 

colegas. 

 Participar e criar situações que envolvam movimentos com outras crianças e com 

adultos. 

 Participar, de forma individual e coletiva, em brincadeiras livres e dirigidas, jogos, 

danças, ginásticas etc. 

 Participar e ampliar os movimentos pela utilização de diferentes modalidades de dança. 

 Expressar sensações e ritmos por meio de movimentos corporais associados a 

diferentes sons. 

 Reconhecer e fazer uso de gestos, movimentos e ritmos corporais para comunicar 

suas necessidades, intenções, de modo a desenvolver a independência. 

 Conhecer e participar de danças folclóricas (quadrilhas, brincadeiras de roda, 

brincadeiras cantadas etc.). 

 Participar de atividades que envolvam sensações táteis e percepção das partes do 

próprio corpo e do corpo de outras crianças. 
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 Participar e compartilhar situações que desafiem os limites e as potencialidades 

corporais. 

 Traços, sons, cores e formas: 

 Valorizar produções artísticas individuais e coletivas no âmbito das linguagens artísticas. 

 Interagir com produções artísticas individuais e coletivas, desenvolvendo a dimensão 

estética da arte. 

 Desenhar e colorir utilizando materiais variados, tais como tinta, lápis de cor, giz de cera, 

entre outros. 

 Manusear e experimentar diferentes planos, texturas e espaços de materiais diversos 

(jornais, papel, papelão, embalagens, objetos, dentre outros). 

 Conhecer as cores primárias e secundárias. 

 Conhecer tintas alternativas feitas a partir de materiais naturais. 

 Experimentar e conhecer diversas texturas de variados materiais, relacionando 

texturas/objetos/materiais. 

 Expressar-se musicalmente de modo livre e direcionado por meio do canto, em variados 

momentos do cotidiano. 

 Experimentar a pulsação rítmica – tempo forte da música e da palavra por meio de 

escuta de cantigas, de jogos musicais corporais e brincadeiras cantadas, utilizando 

palmas e pés para marcação do tempo forte.  

  Confeccionar instrumentos e objetos sonoros com materiais reaproveitáveis, 

explorando suas sonoridades (chocalhos com vasilhames e grãos, clavas com pedaços 

de cabo de vassoura, tambores com potes e caixas diversos, dentre outros). 

 Explorar sonoridades de instrumentos musicais convencionais, tais como: tambores, 

sinos, xilofones, teclados, coquinhos, triângulos, pauzinhos (clavas), brinquedos e 

objetos que emitam sons variados. 

 Desenvolver noções de som e silêncio utilizando a pesquisa sonora com instrumentos 

musicais convencionais e objetos sonoros.  

 Cantar músicas explorando a intensidade do som (forte/fraco) e perceber a intensidade 

por meio da vibração, tateando caixas de som durante a execução de músicas. 

 Escuta, fala pensamento e imaginação: 
 

 Dialogar com crianças de diferentes idades e adultos, expressando seus    desejos, 

necessidades, sentimentos e opiniões. 
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 Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de 

roda e textos poéticos. 

 Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações, com orientação do adulto-leitor, a direção da 

leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

 Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com 

diferentes gêneros textuais (parlendas, poesia, telefonemas, histórias, tirinhas, 

cartazes, cardápios, notícias etc.). 

 Manusear, de diversas maneiras diferentes, instrumentos e suportes para desenhar, 

pintar, rabiscar e traçar escrita espontânea, 

 Desenvolvendo seu aspecto sensorial-tátil. 

 Perceber e utilizar diferentes formas de expressão para se comunicar (sorriso, 

choro, beijo, balanço da cabeça negativa ou afirmativa etc.). 

 Perceber as imagens e gestos que representam ideias a fim de relacioná-los à sua 

vivência. 

 Reconhecer e imitar diferentes sons e palavras ouvidas. 

 Perceber que o som produzido por seu corpo é uma maneira de comunicação, 

desenvolvendo a capacidade de diferenciação da fala humana. 

 Escutar e tentar pronunciar as palavras. 

 Interagir, por meio da oralidade, com seus pares de diferentes idades e com os 

adultos. 

 Desenvolver, paulatinamente, as habilidades básicas necessárias à produção e 

emissão correta de fonemas, expressando-se e reproduzindo mensagens verbais 

com gradativa clareza e fluência. 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as propriedades dos objetos 

(odor, cor, textura, temperatura, tamanho). 

 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc.). 

 Identificar situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e 

fora dela. 

 Arrumar o espaço por meio de experiências de deslocamento de si e dos objetos. 
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 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma 

etc.). 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). 

 Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

 Realizar seriação de objetos, posicionando-os do menor para o maior, do mais alto 

para o mais baixo, do mais largo para o menos largo e vice-versa. 

 Manipular e identificar formas geométricas no cotidiano, por meio de observação e 

manipulação. 

 De objetos, livros e elementos da natureza. 

 Identificar e nomear cores nos ambientes, na natureza, em brinquedos e objetos. 

            Organização do Trabalho Pedagógico na escola 

O trabalho pedagógico esta organizado em materiais, ambiente e tempo. Os 

materiais que são utilizados estão organizados de acordo com a faixa etária e os 

objetivos da intervenção pedagógica. Podem ser utilizados de modo geral: os 

brinquedos, livros, jogos, papéis, tecidos, tintas, madeiras, palitos, figuras, ferramentas 

contanto que propiciem, por meio da ludicidade, o desenvolvimento de diferentes 

habilidades. 

Ambientes: quando planejamos os tipos de atividade é importante selecionar o 

local e espaço confortável e adequado para desenvolvimento das habilidades 

necessárias ao objetivo de aprendizagem pretendido. Ou seja, os ambientes estão 

organizados de acordo com objetivos pedagógicos. 

O Tempo é organizado conforme a situação de aprendizagem por meio da rotina 

que é planejada via respeito às possibilidades de atenção, movimento e interesse da 

criança. A ideia é sempre articular entre atividades sequenciadas, permanentes e 

ocasionais em ambientes externo a sala de convivência e interno. 

Fazem parte da rotina semanal as seguintes atividades:  

 Recepção: entrada 07h e 30min com Campos de Experiências estimuladores em sala 

de atividades;  

 Acolhimento em sala: momento onde a professora (o) e educadoras acolhem e 

acomodam as crianças;  
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 Café da manhã;  

 Rodinha interativa: momento de interação, acolhimento, planejamento do dia, contagem 

por meio de quantos somos;  

 Atividade coletiva: momento onde todos participam em grupos de no máximo 5 crianças 

das atividades propostas pela professora; de acordo com planejamento; 

 Colação;  

 Atividades para o desenvolvimento nos Campos de Experiências;  

 Hora da higiene: momento de orientação sobre os cuidados básicos com o corpo;  

 Almoço;  

 Escovação;  

 Hora do descanso;  

 Lanche;  

 Banho;  

 Atividades diversificadas com brincadeiras intencionais ou livres;  

 Jantar e higienização; 

 Rodinha de finalização do dia, em que normalmente realizamos uma reflexão com as 

crianças, onde elas avaliam como foi seu dia.  

Relação escola comunidade – o CEPI JACARANDÁ considera muito 

importante a opinião dos pais ou responsáveis, retratada em reuniões semestrais, Dias 

Letivos Temáticos nas quais são abordados pontos importantes das práticas 

pedagógicas e demais atividades, visando sempre o bem-estar das crianças de forma 

coletiva. 

                Em relação à medicação, administramos somente com autorização por escrito 

dos pais ou responsáveis pelo aluno mediante prescrição médica atualizada e com 

posologia (modo de usar).  

Quando se trata de alunos ausentes, temos uma pratica de após três faltas 

consecutivas ligarmos para o responsável para saber o que esta acontecendo. 
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            O papel das coordenações pedagógicas é crucial para a garantia dos objetivos 

de aprendizagem e por isso elas acontecem diariamente após a regência. As pedagogas 

recebem formação continuada baseada no Currículo em Movimento da Educação 

Básica, estudo de textos, oficinas e interação das práticas pedagógicas. Os cursos 

oferecidos pela Secretaria de Educação, também são instrumentos agregadores na 

formação continuada. 

              As educadoras (monitoras) participam de formação uma vez por semana (sexta-

feira), no matutino, no qual é trabalhado o Currículo em Movimento da Educação Básica, 

estudo de texto e as práticas pedagógicas. Toda a equipe está comprometida com a 

formação continuada entendendo que, a Educação só se faz através da reflexão e do 

repensar crítico sobre a prática pedagógica, baseada nos documentos oficiais. 

           Temos também as coordenações de turmas na qual a professora e as educadoras 

se reúnem de acordo com cronograma pré-estabelecido para planejar suas ações de 

forma que no turno vespertino tenha sequência ao conteúdo trabalhado no matutino.  

Por uma educação infantil inclusiva e acolhedora 

O CEPI deve atender todas as crianças e atentar para a questão da inclusão, por 

isso de acordo com currículo em movimento;.  

(...) modalidade de ensino que perpassa todas as etapas e modalidades, realiza 
o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recuso e serviços e 
orienta quanto a sua utilização no processo de ensino aprendizagem nas turmas 
comuns do ensino regular. (pág. 48)  

 
Deste modo, a Educação inclusiva pressupõe a garantia do atendimento 

educacional especializado por meio da disponibilização de recursos e serviços da 

orientação de profissionais, famílias e comunidade quanto aos seus usos no processo de 

ensino e de aprendizagem. 

      A perspectiva de trabalho com as crianças portadoras de necessidades está pautada 

no conceito de Educação Inclusiva, que trouxe para as salas de aula do ensino regular, 

muitas das crianças anteriormente estudava em escolas especiais, devido a deficiências 

físicas e sensoriais as mais diversas. A conjunção dos conceitos atuais de Educação 

Inclusiva nos leva a rever com premência a escola de hoje, não apenas como instituição 

de ensino, mas como espaço arquitetônico que a contém. 



                                                                                                                   

 
EQS 204/205  Bloco B / CEP 70234 400 /Brasília ,DF /Telefone 98667 6260  Associação Beneficente de 
Assistência Social  /CNAS 238.813/82/ Utilidade Publica Federal DEC 21896/01  CNPJ 00436790 0001-52  
   40 
 

Atualmente, o CEPI atende uma criança diagnosticada com síndrome de Down da 

turma de segundo período, que faz acompanhamento com psicólogo, fonoaudiólogo e 

também frequenta a estimulação precoce. Infelizmente não dispomos de um ambiente 

100% preparado para atendê-la, porém sempre buscamos o máximo de informação e 

qualificação com objetivo de suprir essa necessidade.   

É um desafio atender crianças ANEE´s no CEPI que não foi a priori pensado para 

esse tipo de atendimento, pois a lógica das turmas de primeiro e segundo período é de 

30 crianças na turma e por isso quando é necessário dar um atendimento direcionado à 

criança com necessidade educacional especial não fica satisfatório nem para essa 

criança, nem para os demais.  

       As instituições que atendem a primeira etapa da Educação Básica, as creches e pré-

escola, assim como a nossa, passaram então, a receber um contingente de alunos que 

apresentam diferentes formas para caminhar, deslocar-se, escrever, brincar, interagir.  E 

o desafio é que se espera das instituições, dos professores, seu espaço, mobiliário, 

esteja adequado a recebê-los. No entanto, não é essa a realidade que encontram, em 

muitos casos. 

         A abordagem do tema da educação inclusiva remete a inclusão de pessoas com 

necessidades especificas, todavia, convém pensar na educação para incluir a 

diversidade humana. Dessa forma a perspectiva de educação inclusiva deste currículo 

engloba o acolhimento e respeito a diversidade humana em todos os seus aspectos : 

étnico- raciais  

         As crianças com alguma necessidade especial participam de todas as atividades 

pedagógicas, lúdicas e recreativas, que buscam estimular o desenvolvimento e a 

convivência delas, respeitando as características de cada uma, de modo a proporcionar 

total interação entre as crianças com e sem necessidades especiais. 

         O CEPI JACARANDÁ agrupa as crianças de acordo com a faixa etária, 

considerando as possíveis regularidades relacionadas aos aspectos afetivos, 

emocionais e cognitivos, da seguinte forma: 

 Berçário I: Crianças de 4 meses a 1ano; 

 Berçário II:Crianças de 1ano a1ano e 11 meses; 
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 Maternal I: Crianças de 2 anos a 2 anos e 11 meses; 

 Maternal II: Crianças de 3 anos a 3 anos e 11 meses; 

 1º Período: Crianças de 4 anos a 4 anos e 11 meses; 

 2º Período: Crianças de 5 anos a 5 a anos e 11 meses. 

 

O ambiente do CEPI JACARANDÁ está organizado a fim de proporcionar 

condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos, 

assegurando:  

 A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo 

indissociável ao processo educativo; 

 A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, 

linguística, ética e sociocultural da criança; 

 O diálogo, o respeito e a valorização de formas de organização das famílias; 

 O reconhecimento das especificidades da faixa etária, das singularidades 

individuais e coletivas das crianças; 

 Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços 

internos e externos;  

 A acessibilidade de espaços, materiais, objetivos e brinquedos. 

A duração de cada período da Educação Infantil corresponde no mínimo 200 

(duzentos) dias letivos com jornada integral, obedecendo ao seguinte o horário: 07h30 

às 17h30. 

A Instituição exerce um papel facilitador na formação do hábito alimentar, pois é 

dela o papel de oferecer as crianças um cardápio nutritivo e balanceado, além de 

promover a educação nutricional. A prática profissional da nutricionista visa uma 

alimentação equilibrada, atuando com educação nutricional, realizando uma avaliação 

nutricional periódica, acompanhando o crescimento e o desenvolvimento das crianças, 

contribuindo para a formação de hábitos alimentares, por meio de programas voltados 

para crianças, professores, pais e funcionários. O objetivo nutricional é ofertar 70% das 

recomendações nutricional diária (RDA) para todas as faixas etárias visto que esta 

unidade funciona diariamente por 10h adotamos o esquema alimentar de cinco refeições 

diárias com o horário calculado de acordo com tempo de funcionamento da unidade. 
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            A Plenarinha é um projeto pedagógico que visa legitimar o protagonismo infantil 

nas Unidades Escolares Públicas e Instituições Educacionais Parceiras do DF que 

ofertam Ed. Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental e está em sua 7ª edição. O tema 

proposto para o ano de 2019 é “Brincando e encantando com histórias”, e tem por 

objetivo promover a aproximação, envolvimento e encantamento das crianças com o 

mundo das histórias de modo que elas possam conhecer ouvir, sentir, contar, imaginar e 

criar suas próprias histórias, por meio de brincadeiras e demais atividades, interações e 

vivências, considerando elementos e princípios da educação estética e suas formas de 

expressão. 

O Circuito de Ciências das Escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal constitui-se em espaço privilegiado para a produção consolidação de ações de 

desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico, possibilita vivências 

interdisciplinares e/ou inovadoras aos estudantes e valoriza o trabalho pedagógico das 

unidades escolares – UE orientado às aprendizagens. Desse modo, objetiva-se instituir a 

cultura científica nas UE por meio do desenvolvimento de atividades que contemplem o 

letramento científico e processos investigativos entre estudantes, professores/as e 

gestores/as. 

  Os projetos de Educação Alimentar e Nutricional no CEPI Jacarandá tem por 

objetivo geral promover o direito humano a alimentação adequada e saudável no 

ambiente escolar, além de promover autonomia nas escolhas alimentares, o 

conhecimento acerca dos benefícios de uma alimentação saudável, importância da 

cultura alimentar como parte do processo da alimentação humana, compreender os 

processos de origem dos alimentos.  

 Cozinha experimental  

Objetivo: promover a alimentação saudável de forma lúdica, interativa e participativa. 

Compreender que um legume/verdura pode ser oferecido em diversos tipos de 

preparações e os benefícios de sua ingestão para a promoção de saúde. É um projeto 

em que se trabalha também a percepção de sabor, vocabulário, quantidade, 

ingredientes, regionalidade, momentos comemorativos, coordenação motora e trabalho 

em equipe.  
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• Self service 

Objetivo: promover a autonomia e independência nas escolhas alimentares. 

Compreender a necessidade energética necessária através do estimulo de quantidade 

por faixa etária, a importância da ingestão de todos os grupos alimentares para a saúde, 

além de estimular a coordenação motora e cognitiva no momento de manipulação dos 

utensílios de auto servi mento. Estímulo reforçado pela equipe gestora e pedagógica a 

partir dos alunos do maternal 01 e berçário 02 (a partir do 2° semestre).  

• Horta  

Objetivo: envolver participa ativamente as crianças no processo de plantio, crescimento 

colheita e degustação dos alimentos, oferecendo consciência e cuidado do meio 

ambiente e suas formas de vida, além de estimular o consumo de hortaliças e ervas na 

rotina alimentar, favorecendo a redução da neofobia alimentar.  

• Alimentação temática  

Objetivo: contextualizar a gastronomia das regiões e culturas alimentares promovendo a 

degustação de preparações e/ou alimentos típicos, a fim de proporcionar uma 

alimentação e ambiente decorativo semelhante à cultura trabalhada.  

• Aniversariantes do mês  

Objetivo: promover a interação social, afetividade, convivência em grupo e alimentação 

saudável divertida e diferenciada. É oferecida pelo CEPI ao final de cada mês e 

exclusiva às crianças do berçário ao 2° Período, no pátio da escola. É um momento em 

que a janta é substituída por lanches saudáveis e que atenda às crianças com 

necessidades alimentares específicas, o pátio decorado é regado de muita música 

carinho e integração.  

• Semana da alimentação saudável (outubro) 

Objetivo: Promover a educação e a consciência das escolhas alimentares. Conhecer 

partes do corpo humano, sabores e os órgãos participantes do processo de alimentação. 

Compreender a alimentação industrializada como parte integrante do processo de 

alimentação e suas consequências para a saúde. Proporcionar a oferta de uma 

alimentação divertida e saudável, através da modificação de receitas.   

• Atividades saudáveis  
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Objetivo: Estimular ao longo do ano letivo a importância do consumo de todos os grupos 

alimentares (frutas, verduras, água, carboidratos, gorduras e proteínas) no processo de 

construção de um corpo saudável através de atividades como jogos, teatros, músicas, 

caixa surpresa, dentre outros.  

• Antropometria  

Objetivo: Acompanhar o estado nutricional das crianças assistidas pelo CEPI Jacarandá. 

A nutricionista irá realizar o diagnóstico do estado nutricional através da pesagem e 

verificação de altura a cada semestre e as crianças que houverem necessidade será 

realizado atendimento com a família para devidas providências.  

Concepção pratica e Estratégias de Avaliação do Processo de Ensino 

e Aprendizagem.   

        O CEPI Jacarandá acredita na avaliação formativa, construtiva e contínua, vista de 

forma que oriente, acompanhe e redirecione o trabalho pedagógico do professor junto as 

crianças. É realizada continuamente por meio de observações constantes das atividades 

e atitudes das crianças. É feita de forma diagnóstica, em função da compreensão do 

domínio, da interação dos conhecimentos, do desenvolvimento afetivo, perceptivo motor, 

social e psicológico. 

A dimensão avaliativa, não se restringe apenas aos aspectos cognitivos, deve 

ser planejada e desenvolvida como instrumento sempre a favor do aluno e do seu 

processo de apropriação do conhecimento, através de uma mediação afetiva que 

considere a melhora da autoestima dos alunos, favorecendo a autonomia e fortalecendo 

a confiança em suas capacidades e decisões – isto porque ela favorece a aprendizagem 

do aluno, ou seja, seu sucesso escolar.  

A avaliação é considerada como um elemento que favorece a qualidade da 

aprendizagem. É assumida como parte integrante e instrumento de auto regulação do 

processo de ensino-aprendizagem para que os objetivos propostos sejam atingidos. “A 

avaliação se destina ao diagnóstico e, por isso mesmo, à inclusão; destina-se à melhoria 

do ciclo de vida. Deste modo, por si, é um ato amoroso” (Luckesi, 2002, p. 180.)  

           Para que avaliação educacional assuma o seu verdadeiro papel de instrumento 

de diagnóstico para o monitoramento da aprendizagem do aluno, ela terá que se situar e 
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estar a serviço de uma pedagogia que esteja preocupada com a transformação social e 

não com sua conservação, no sentido de permitir ao professor rever e alterar as 

condições de ensino, visando ao aprimoramento do processo de apropriação do 

conhecimento pela criança. 

O CEPI JACARANDÁ, no seu processo de acompanhamento, controle e 

avaliação da aprendizagem, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, 

garante: 

 Observação criativa das atividades e interação das crianças no cotidiano; 

 Anotações de registros próprios em consonância com a legislação vigente;  

 Continuidade do processo de aprendizagem, respeitando sempre a faixa 

etária das crianças. 

         Na educação infantil, a avaliação acontece principalmente pela observação 

sistemática, registro em caderno de campo, fichas, questionário, relatório, portfólios 

(exposição das produções pelas crianças) sem objetivo de promoção. A culminância das 

reflexões analise e interferências oriundas desses registros é o RDIA (Relatório 

Individual do aluno) instrumento exigido pela SEEDF tem periodicidade semestral, 

porém sua elaboração é feita ao longo do processo. Avaliação formativa será sempre a 

da observação do desempenho e do crescimento da criança em relação a ela mesma e 

jamais de comparação com os pares. 

        O CEPI JACARANDÁ utiliza algumas ferramentas para registro de avaliação: 

registro de classe, diário de bordo (caderno de planejamento, registro das observações 

individual dos alunos), portfólio com as atividades produzidas, reflexão das habilidades 

desenvolvidas, ficha de acompanhamento e desenvolvimento. 

        O funcionamento da educação infantil obedecerá ao calendário escolar do Distrito 

Federal (SEEDF), sendo as atividades divididas em períodos bimestrais. Os temas a 

serem desenvolvidos nas atividades serão aqueles propostos pelo calendário escolar e 

outros de interesse da comunidade escolar e comunidade local, bem como dos projetos 

surgidos.      

         Conselho de classe e realizado pela professora e educadoras da turma que tem 

por objetivo principal o acompanhamento e avaliação do processo de educação, de 

ensino e da aprendizagem das crianças, com a participação do diretor, coordenador. 
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Havendo necessidade outros membros podem ser convidados a participar da reunião, 

tais como: pai de aluno, especialista entre outros. 

        Os pais participam de reunião semestral na qual eles conversam com as 

pedagogas e elas explicam para eles o desenvolvimento e aprendizagem das crianças e 

sua caminhada pedagógica. 

             Enfim, o CEPI preconiza o trabalho a partir da avaliação formativa com vistas ao 

desenvolvimento integral dos alunos. 
RDENAÇÃODAGÓGICA NAS ESCOLAS 

        Organização da Proposta Curricular da Escola  
 
          Os conteúdos curriculares estão organizados tendo como parâmetro o 

Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil e o Currículo em Movimento, e a 

base Comum Curricular, abordando os âmbitos de formação pessoal e social e 

conhecimento de mundo de acordo com os campos de experiência. No âmbito da 

formação pessoal e social serão desenvolvidas atividades que envolvam a interação, a 

autoestima, atividades de faz de conta, cuidados pessoais, jogos e brincadeiras e o 

respeito à diversidade. 

          Os conteúdos curriculares foram organizados dentro do Currículo em Movimento, 

abordando os direitos aprendizagem e desenvolvimento, emergem os cinco campos de 

experiência, a saber: o eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; traços, sons, 

cores e formas; escuta, fala pensamento e imaginação; espaços e tempos, quantidades, 

relações e transformações. 

          A implementação e organização da Proposta Curricular da Instituição tanto no 

âmbito físico quanto pedagógico se faz de acordo com as Orientações Pedagógicas da 

SEEDF, Currículo em Movimento e outras diretrizes que tratam da Educação Infantil. A 

LDB em seu artigo 29 diz que: “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, 

tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 05 (cinco) anos, em 

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

e da comunidade.” Para tanto vale destacar que Centro de Educação da Primeira 

Infância - CEPI Jacarandá sistematiza seu trabalho pedagógico em conformidade com o 

Currículo em Movimento de acordo com os campos de experiência. 

             Os recursos metodológicos e projetos são discutidos pela direção, corpo 

docente e auxiliares de classe que pesquisam o material de acordo com a realidade do 

público atendido para contemplar a diversidade, a qual trata os temas transversais 
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tornando a aprendizagem significativa e contextualizada desta maneira promove-se a 

interdisciplinaridade dentro do contexto do público atendido. As salas de aula possuem 

murais, cartazes para expor os trabalhos dos alunos. 

             A Semana Pedagógica realizada no início do ano e os encontros pedagógicos 

ocorridos no meio do ano letivo com palestras e estudos de temas indicados pelos 

próprios professores e gestores pedagógicos da SEEDF. Troca de experiências, onde 

cada professor, durante o ano letivo dentre seu trabalho nos encontros de coordenação 

apresenta o trabalho que faz para os outros colegas. Dias Letivos Temáticos, é o 

momento de reflexão com a comunidade escolar, onde nestes momentos todos possam 

expressar suas opiniões e anseios.  

            Reuniões são realizadas semestralmente para tratar do desenvolvimento de cada 

criança.  

            Alimentação / nutrição, no início do ano todas as famílias participam de uma 

reunião onde são tratados de assuntos relacionados à alimentação das crianças e em 

especial as que necessitam de alimentação diferenciada. E disponibilizado o cardápio 

semanal para os pais no quadro de aviso do CEPI para os pais acompanharem 

alimentação e oferecer em casa um tipo de alimentação parecida com a da creche para 

facilitar na rotina da criança. 

             As brincadeiras proporcionam momentos prazerosos de interação, onde o 

aprendizado ocorre, sim, porém de modo dinâmico, vivo. Se observarmos com cuidado, 

veremos que as mesmas propostas que podem ser trabalhados de modo mecânico e 

nada agradável, se transformam se abordados na perspectiva do jogo, da interação, do 

brincar. É brincando que a criança adquire forma, conceitos é brincando que ela começa 

a interagir e a socializar-se. São as regras do jogo, a participação ativa, o precisar 

enxergar o outro e analisar as próprias atitudes durante as atividades recreativas que 

fazem com que esses momentos sejam amplamente enriquecedores.  

           Desde noções espaços-temporais até identidade, socialização, tudo está 

envolvido nos jogos e brincadeiras, na recreação em si. Por isso o amplo 

desenvolvimento pessoal e social que pode ser alcançado durante os jogos. É de 

extrema importância que durante os jogos e brincadeiras a criança tenha autonomia ou  

estimule - a , que a interferência do adulto seja o mais reduzida possível e se permita à 

criança expressar-se, posicionar-se, ter iniciativa. 
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          ORGANIZAÇAO CURRICULAR DA 1º ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

              O CEPI JACARANDÁ organiza seus tempos, ambientes e materiais de forma 

que contemple o desenvolvimento integral, seguindo os dois eixos da aprendizagem: 

eixos Integradores: Cuidar e Educar / Brincar e Interagir, eixos transversais: Educação 

para Diversidade, Educação para Sustentabilidade, Educação Para os Direitos Humanos 

e Educação Para a Cidadania, assim relacionados entre si, no intuito de promover a 

construção ativa das capacidades para operar com símbolos, ideias, imagens e 

representações que permitem atribuir sentido à realidade. Com objetivo de promover a 

construção do conhecimento pela criança através da exploração dos temas a partir das 

historias infantis trabalhadas de forma lúdica, iniciamos em 2019 com dois projetos 

macros, divididos em duas partes: no primeiro Semestre irá trabalhar, Aprendendo e 

encantando com historias. Objetivo deste projeto Inserção e acolhimento no ambiente 

escolar; Propiciar à criança a apropriação da sua identidade; Possibilitar que a criança 

construa a sua Identidade e autonomia; Estimular o respeito à Diversidade; Conhecer 

valores importantes para nossa formação; Incentivar a leitura e escuta de diferentes 

gêneros textuais e musicais; Aprender de forma lúdica e criativa. HISTÓRIA   

MOTIVADORA: o Fofinho 

       Segundo Semestre o projeto a ser trabalhado é “Brincando com historias” objetivo e 

possibilitar situações onde as crianças possam desenvolver os aspectos, cognitivo, 

motor e afetivo ao: Brincar de fazer de conta; Brincar de imitar; Brincar com a natureza; 

Brincar com o corpo; Brincar com a arte; Brincar com a música; Brincar com a cultura; 

Brincar de manipular. Historias Motivadoras: Era uma vez o gato Xadrez, Como Começa 

o Grande Rabanete, A incrível viaje do barquinho de papel, A grande fabrica de palavras 

e o Lenço. 

       As informações e os materiais concretos são trazidos pelo corpo docente, pela 

escola e pela comunidade. Conforme as faixas etárias dos bebês, crianças bem 

pequenas e crianças pequenas, introduzem-se as atividades gráficas como a produção 

de desenhos e escritas livres sobre o tema tratado e as subdivisões das diversas áreas 

do conhecimento. 

Para atingir os objetivos propostos com maior eficácia, o CEPI JACARANDÁ 

espera que as crianças desenvolvam habilidades que favoreçam a formação pessoal, 

social e amplie os conhecimentos de mundo, tais como: 
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 Aprender a expressar seus desejos, sentimentos, vontades e desagravos, agindo 

com progressiva autonomia. 

 Interessar-se progressivamente pelo cuidado com o próprio corpo, executando 

ações simples relacionadas à saúde e à higiene. 

 Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo progressivamente 

seus limites, sua unidade e as reações. 

  Relacionar-se progressivamente com mais crianças, com seus professores e com 

demais profissionais da instituição, demonstrando suas necessidades e 

interesses. 

 Identificar e enfrentar situações de conflito, utilizando seus recursos pessoais, 

respeitando as outras crianças e os adultos e exigindo reciprocidade. 

 Desenvolver pré-requisitos para as aprendizagens posteriores. 

 Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo atitudes de ajuda 

e colaboração. 

           Utilizem os diferentes Campos de Experiência O Eu, outro e o nós, Escuta, fala, 

pensamento e imaginação: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: 

Traços, sons, cores e formas: Corpo, gestos e movimento: ajustadas às diferentes 

intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendida, 

expressando suas ideias, sentimentos, necessidades, desejos, avançando no seu 

processo de construção de significados e enriquecendo cada vez mais sua capacidade 

expressiva. 

         Conheça manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse de respeito 

e de participação frente a elas e valorize a diversidade. 

            A metodologia de ensino utilizada dialoga com as várias correntes ideológicas 

adaptando-se o mais próximo possível da realidade da criança, objetivando o seu 

desenvolvimento, tornando o trabalho mais produtivo, baseando-se nas relações das 

crianças com a realidade, valorizando e aprofundando o que a criança já possui.  

        PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇAO E DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

PEDAGOGICA  

         As ações dessa PP serão avaliadas processualmente em momentos como: 

Coordenação Pedagógica, reunião de pais, Dia Letivo Temático e acontecerá a partir de 

registros de observações das mudanças que julgarem necessárias. 
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         Diante disso, é possível inferir que a revisão do documento se dará anualmente, 

pois o PP é um documento vivo e que demonstra a identidade da Instituição.  

         A referida Proposta Pedagógica apresenta os seguintes planos de ação para sua 
implementação: 

• Gestão Pedagógica; 

 • Gestão de Pessoas;  

• Gestão Financeira; 

 • Gestão Administrativa; 

• Gestão de Resultados Educacionais  

• Gestão participativa 

                             Plano de ação para execução da Proposta Pedagógica  
                                               Gestão Pedagógica 

Objetivos Metas  Ações  Avaliação das 
ações  

Responsáveis  Cronograma 

-Supervisionar e 
acompanhar a 
execução do trabalho 
dos docentes em suas 
práticas pedagógicas 
bem como o 
desenvolvimento 
integral dos alunos 

 

 

100% 

Acompanhar o 
trabalho dos docentes 
e auxiliares por meio 
de encontros 
semanais para discutir 
a execução do 
trabalho através de 
projetos e demais 
registros diários. 

- Conselho de Classe 
Desenhos realizados 
pelas as crianças 
(Grafismo) Diário de 
bordo, Envolvimento 
da comunidade nos 
eventos, reuniões, 
Dias Letivos 
Temáticos e outros.  
 

Coordenadora  

Professores, 
Monitores e famílias 
Crianças . 

Anual 

                                                    Gestão de Pessoas 

Objetivos Metas  Ações  Avaliação das 
ações  

Responsáveis  Cronograma 

-Prezar por um 
ambiente saudável entre 
os funcionários para 
garantir um atendimento 
de qualidade a 
comunidade escolar. 
 -Prezar por uma 
parceria 
escola/comunidade. 

 
 
 
 
100% 

Orientar a todos sobre 
a legislação 
trabalhista vigente, 
deixando claro direito 
e deveres;  
-Promover formação 
continuada como: 
semana pedagógica, 
palestras, 
coordenação, 
reuniões internas e 
externas e formação 
ofertada pela SEEDF.  
- Fortalecer as 
relações interpessoais 
entre os funcionários 
por meio de 
dinâmicas, 
confraternização e 
outros. 

A avaliação ajuda 
nortear o trabalho 
dos colaboradores, 
mostrando quais 
competências, 
habilidades e 
atitudes deverão ser 
desenvolvidas e 
melhoradas no 
desempenho do 
trabalho visando 
avaliar melhor os 
aspectos tais como: 
comprometimento, 
afetividade, empatia 
relacionamento 
interpessoal 
assiduidade 
criatividade e 
organização.  
 

Diretora  
Recursos Humanos  
Departamento pessoal 

Anual 

                                                Gestão Financeira 
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Objetivos Metas  Ações  Avaliação das 
ações  

Responsáveis  Cronograma 

Realizar compras para 
suprimento das 
necessidades diárias; - 
Fazer pequenos reparos 
nos móveis e na 
estrutura física do 
prédio. - Subsidiar os 
projetos pedagógicos, 
para que se possa ter 
qualidade no trabalho. 

. 

 

 

100% 

Reestruturação do 
sistema hidráulico e 
elétrico do prédio; 
 - Promover eventos a 
fim de angariar fundos 
para instituição para 
utilizar no suprimento 
daquilo que não é 
possível se fazer com os 
recursos da SEEDF; 
 - Executar o recurso 
oriundo da SEEDF e 
próprio de acordo com o 
plano de trabalho e 
mediante consulta aos 
gestores e conselho 
fiscal. 

Principal fonte de 
recursos da 
Instituição é 
proveniente da 
Parceria firmada 
com a SEEDF, por 
meio desta é 
possível supri 
grande parte das 
necessidades 
diárias da Creche. 
Prestação de contas 
dos recursos.  
São realizadas 
prestações de 
contas parciais e no 
final de cada 
exercício é feita a 
final. 

Gerente administrativo 
e o Presidente da 
Associação Cruz de 
Malta. 

Anual 

                                         

                                                                 Gestão Administrativa 

Objetivos Metas  Estratégias  Avaliação das 
ações  

Responsáveis  Cronograma 

Atender as 
necessidades da 
comunidade escolar 
com clareza e 
transparência no que diz 
respeito a documentos e 
demais necessidades;  
- Garantir alimentação 
de qualidade para todos; 
- Atender as demandas 
dos departamentos da 
SEEDF ligados a 
instituição. 

 
 
100% 

-Promover 
momentos de 
convivência e 
valorização com os 
funcionários e 
comunidade escolar; 
 - interceder nos 
problemas da 
comunidade escolar, 
escutando os seus 
anseios e 
necessidades 
visando soluções;  
- Fazer cumprir 
plano de trabalho 
junto a SEEDF. 

Garantia da qualidade e 
na segurança e no 
desempenho das crianças 
e dos profissionais que 
integram a Instituição 
tendo como base uma 
gestão que prima pela 
transparência nos 
procedimentos 
administrativos e 
pedagógicos no que se 
refere à SEEDF e  ACM 
na participação do Diretor 
Pedagógico juntamente 
com o Coordenador 
Pedagógico, Professores 
e Monitores, nos 
processos consultivos e 
decisórios, na 
colaboração, execução e 
avaliação do plano de 
trabalho e das práticas 
pedagógicas.  
 

Diretora 

Coordenador 
Pedagógico, Professores 
e Monitores, 

Anual 

                  Gestão Resultados Educacionais  

Objetivos Metas  Estratégias  Avaliação das 
ações  

Responsáveis  Cronograma 

Compreender os 
processos e não os 
produtos das atividades 
de avaliação servir para 
tomar decisões 
educativas. 
 

 
 
100% 

Por meio de 
brincadeiras e 
interações com 
seus pares e 
possíveis avaliar 
de forma continua 
o desenvolvimento 
da criança. 

Observar e acompanhar o 
processo desenvolvimento 
da criança na participação 
nas atividades diversas, 
nas brincadeiras no seu 
convívio diário com seus 
pares. 
 

Direção, Professores e 
Monitores e familiares.  

Anual 
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                                               Gestão Participativa 

Objetivos Metas  Estratégias  Avaliação das 
ações  

Responsáveis  Cronograma 

Entender  a  importância 
da participação dos pais 
nas ações em adquirir 
produtos ou materiais 
que o termo de convenio 
não contempla.  

 
 
100% 

Realizar reuniões 
com os pais. 
Questionários de 
avaliação 
institucional 
escuta sensível 
com pais. 
 de comunicação 
que são os 
bilhetes na 
agenda e 
Participação dos 
pais no grupo 
fechado do  
facebook 
administrado pela 
direção da creche. 
 

Garantia de que todos os 
pais estão com acesso as 
informações importante da 
creche. 
 

Direção, Professores e 
Monitores e 

comunidade escola. 

Anual 

 

PLANO DE AÇÃO / ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÕES 

DAS AÇÕES 

Proporcionar formação 

continuada; 

Conscientização da 

importância do trabalho 

realizado.  

Acolhimento e Inserção. 

Identidade e Autonomia. 

Conscientização e uso 

sustentável da água.  

Brincando e encanando 

com história. 

 

Meio ambiente, 

sustentabilidade.  

Alimentação Saudavel. 

Educação Inclusiva.  

Consciência negra. 

Transição. 

Natal solidário. 

- Encontros semanais com 

estudos do Currículo em 

Movimento, com textos e 

formação continuada; 

- Estudo das Práticas 

Comentadas para Inspirar. 

- Reuniões com a equipe 

diretiva. 

- Planejar atividades 

diversificadas como: 

passeios dentro e fora da 

creche, brincadeiras, 

contação de história, 

teatros, brincadeiras no 

parque de areia, gramado, 

uso de brinquedos de sala 

e pessoais, uso de tintas e 

massa de modelar, cultivo 

da horta.  

- Cozinha Experimental. 

. - Direção, 

Coordenação; 

- Professores 

monitores e 

convidados. 

- Nutricionistas e 

estagiários de 

nutrição. 

- Voluntários 

-Direção, 

Coordenação; 

- Professores 

e monitores 

- Pais e 

responsáveis. 

- Comunidade 

escolar. 

- Encontros diários 

para professores; 

-Encontro semanal 

para monitores; 

-Encontro mensal 

com Equipe Diretiva.  

- Fevereiro à 

dezembro. 

 

 

Será constante 

durante as 

coordenações, 

reuniões de pais, 

Dia Letivo 

Temático, por 

meio de 

observação, 

questionário e 

postura 

profissional.  

- Conselho de 

classe por turma.  

- Dia de 

Formação. 
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Projetos a serem desenvolvido ao decorrer do ano letivo 2019 

A prática pedagógica pode ser considerada como uma intervenção no processo 

de desenvolvimento. Por isso deve ser feita com intencionalidade consciente e 

responsável, em consonância com os objetivos e metas educacionais. Faz-se relevante, 

portanto, o desenvolvimento dos seguintes projetos: 

Projeto  Objetivos  Principais ações  Responsáveis  Avaliação 
do 
projeto  

 
 
 
 
 
Acolhimento e 
inserção  

Envolver as famílias que 
chegam à escola pela 
primeira vez num clima de 
acolhimento, segurança, 
cuidado e afeto;  
- Desenvolver confiança da 
criança no ambiente da 
instituição;  
- Favorecer um ambiente  
seguro e acolhedor 

Desenvolver parceria 
entre pais e instituição;  
- Integrar e familiarizar a 
criança a Creche 
respeitando o seu tempo 

Diretor, 
coordenador, 
professores, 
educadores, 
porteiro, 
nutricionista, pais e 
funcionários do 
apoio. 

-Diagnostico 
Inicial, 
Observação 
Individual,  
-Relatório 
descritivo 
individual  
  

 
 
 
 
 
 
Identidade 

Incentivar o 
autoconhecimento;  
- Estabelecer o 
autoconhecimento e a 
construção identidade como 
processo constante e 
mutável;  
- Desenvolver plena 
consciência de suas 
histórias, origens e cultura;  
- Aumentar o vocabulário e 
as formas de se 
compreender a realidade 

Conhecer a história de 
sua vida;  
- Perceber como cada 
pessoa é diferente das 
outras, tem seu modo de 
pensar, de agir e sua 
história particular;  
- Conhecer suas 
características pessoais;  
- Apropriar-se na relação 
ser humano e mundo 

Diretor, 
coordenador, 
nutricionista 
professores e 
educadores. 

 
 
Participação 
dos alunos 

 
 
 
 
 
Sabores para a 

vida 

Desenvolver o hábito de 
uma alimentação saudável 
através de atividades 
lúdicas;  
-Incentivar bons hábitos 
alimentares;  
-Conscientizar os alunos 
sobre importância e os 
motivos pelos quais nos 
alimentamos;  
-Reconhecer e valorizar os 
pratos típicos e hábitos 
alimentares da nossa região 
e de outras;  
- Conscientizar a 
comunidade escolar quanto 
ao desperdício  

Aulas de culinárias;  
- Piquenique;  
- Almoço temático;  
- Self-service.  

Professores, 
educadores e 
Nutricionista  

Por toda 
comunidade 
escolar.  
 

 
“Somos todos 
diferentes!”  
“Eu e o mundo”  
 

Capacitar o indivíduo para 
viver o exercício pleno da 
solidariedade humana e 
social;  
 Valorizar o indivíduo como 
ser integral;  
- Favorecer a aliança entre o 
intelecto e o sentimento. 
Desenvolver valores 
socioafetivos e intuitivos;  
- Formar cidadãos 
conscientes de suas 
responsabilidades sociais;  
- Propiciar uma vivência 

colaborativa. 

Desenvolver cidadania 
integral;  
Atividades lúdicas;  
Contação de história;  
Formação de valores 
éticos 
 

Diretor, 
coordenador, 
nutricionista 
professores e 
educadores. 

Por toda 
comunidade 
escolar 
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Transição  Favorecer a integração da 
criança ao novo ambiente;  
- Propiciar maior 
socialização entre as 
crianças e os funcionários 
do CEPI;  
-Estamos trabalhando juntos 
com a escola classe 204, 
para podermos facilitar a 
transição adaptação do 2° 
período para o 1° ano das 
series iniciais. 

Visitações;  
Centros de Interesse.  
Metodologia.  

Diretor, 
coordenador, 
nutricionista 
professores, 
educadores. 

-Por toda a 
comunidade 
escolar.  
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Anexos  

Princípios Pedagógicos – Educação Infantil  
- Para as unidades de educação infantil da Associação Cruz de Malta -  
1. APRESENTAÇÃO  

O documento Princípios Pedagógicos para as unidades da Associação Cruz de Malta, 

que ofertam Educação Infantil, tem como objetivo apresentar direcionamentos técnico-

pedagógicos, alinhando e unificando discurso e prática na Instituição.  

2. CONCEITUAÇÃO BÁSICA   

A Associação Cruz de Malta defende a conceituação básica da Educação Infantil 

registrada pela Lei de Diretrizes e Bases e pela Constituição Federal do Brasil:  

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade “o 

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

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

comunidade” (Art. 29 da LDB, após redação dada pela Lei nº 12.796/2013). O 

desenvolvimento infantil, na perspectiva da integralidade, evidencia a indissociabilidade 

do educar e cuidar e do brincar e interagir no atendimento às crianças.  

A Educação Infantil, de acordo com a Constituição Federal (CF/1988), é dever do Estado 

e é ofertada em creches (de zero a três anos) e pré-escolas (de quatro e cinco anos), 

em jornada de tempo integral ou parcial. (SUBEB/GDF, 2017)  

Observando a regulamentação orientadora, está atenta à formação de profissionais, à 

adequação dos espaços para a realização das atividades de Educação Infantil oferecida, 

à Proposta Pedagógica, à documentação legal e demais mecanismos de 

regulamentação dos órgãos públicos, em consonância ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente e às Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil e Parâmetros 

Nacionais de Qualidade e Básicos de Infraestrutura para Instituições (MEC/CNE), com 

padrões de qualidade.  

A Instituição, nas suas unidades situadas no Distrito Federal, também segue os 

Pressupostos Teóricos da Educação, que embasam o Currículo em Movimento do 

Distrito Federal, favorecendo às práticas vinculadas à ampliação dos três pontos “tempo, 

espaço e oportunidades” sugeridos pela compreensão do atendimento aos alunos em 

horário integral (integralidade). 

PRINCÍPIOS BÁSICOS ACM  
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         A Associação Cruz de Malta reconhece como primeiro educador da criança o seu 

grupo sócio afetivo (família) e, portanto, entende o seu trabalho como complementar da 

educação.  

Respeitando a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural, como 

fundamentos, a Associação Cruz de Malta reforça dois princípios essenciais para os 

trabalhos oferecidos pela Organização:  

 O ponto de partida é a própria criança-Acompanhamos a criança como sujeito de seu 

próprio crescimento, estimulando seu desenvolvimento do ponto em que ela se 

encontra. Isso é feito a partir de trabalhos em forma do Brincar em pequenos grupos, 

não superiores a 5, estimulando e favorecendo a aprendizagem no ritmo de cada uma. 

Evitamos atitudes bruscas, inclusive no acordar após o descanso do almoço. Não 

usamos filas, garantimos a liberdade de escolha da atividade pela criança. Além disso, 

seguimos a máxima: “Tudo na creche é dá criança. E não para a criança”. Materiais e 

equipamentos apropriados devem estar disponíveis ao alcance da criança e a serviço da 

aprendizagem. Incentivamos os adultos a falarem e agirem sempre em tom baixo, 

comunicar-se com a criança na altura da mesma, ou seja, sentados ou de cócoras. A 

autonomia que oferecemos à criança necessita do acompanhamento atento dos adultos, 

o que não significa indiferença, descaso ou abandono. Todas as crianças participam de 

todas as atividades oferecidas pela creche e só são separadas por sexo na hora da 

higiene pessoal. Tudo o que se pratica na unidade tem sua intencionalidade pedagógica 

em função da criança. 

Obs.: Os materiais pedagógicos devem ser variados (brinquedos, jogos, livros, etc.), em 

quantidade suficiente para o uso coletivo e adequado às diferentes idades, mantendo o 

bom estado de conservação. A disponibilização destes materiais deve estar de acordo 

com a intencionalidade daquele momento de aprendizagem. Damos atenção especial ao 

manuseio de livros por parte das crianças, que não pode ser inferior a 20 minutos 

diários. O uso de TV e outros brinquedos eletrônicos não devem ultrapassar 30 minutos 

semanais e só a partir dos 02 anos de idade, garantindo um aprendizado especifico 

nesta atividade pedagógica. É especialmente valorizado o uso de músicas (em volume 

baixo), a expressão artística como esculturas, dança teatro e outros o uso de cores e de 

materiais diversos, incluindo seu reaproveitamento, estimulando imaginação e 

criatividade. Deve- se manter murais na altura das crianças para exposição dos 

trabalhos infantis. Os trabalhos artísticos das crianças não necessitam de acabamentos 
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dos adultos. Dentro da liberdade não obrigamos a criança a se apresentar em público, 

mesmo sendo apenas para os responsáveis ou outros parentes. 

 Segurança afetiva como base para o aprendizado- Nos preocupamos com a 

segurança afetiva das crianças, base para o aprendizado. Dessa maneira, as crianças 

são tratadas com cuidado e carinho, evitando-se, inclusive gestos bruscos ou outras 

atitudes que possam representar agressividade, por  exemplo o tom de voz alto, áspero 

e gritos. De forma alguma se aceita nas unidades da Cruz de Malta qualquer forma de 

punição ou castigo. Toda criança que chora deve ser imediatamente acolhida com 

carinho e compreensão para solucionar o desconforto. 

 O momento da alimentação é um momento de profunda aprendizagem, portanto tudo 

deve ser preparado com intencionalidade, afetividade e sem pressa. O mesmo deve ser 

observado em todos os momentos da higiene pessoal. 

 Da mesma forma acolhemos crianças com deficiência. Todas elas devem ser ao 

máximo incluído no ritmo normal das atividades e no convívio comum com as outras 

crianças, respeitadas as suas necessidades especiais. 

São estimulados os diálogos, a escuta ativa, a atenção, a integração, a imaginação e a 

autonomia com a participação nos afazeres do dia a dia. 

 A atenção é a chave. Dessa maneira, o uso de aparelhos celulares ou de qualquer outro 

meio de distração é proibido, pois na creche a atenção é para as crianças. 

4. ORIENTAÇÕES GERAIS  

- A implementação direta do disposto nestes Princípios Pedagógicos cabe às unidades. 

A Gestão Pedagógica da Associação Cruz de Malta subsidia o acompanhamento da 

execução técnico-pedagógica em suas unidades, orientando e supervisionando.  

- Todas as atividades realizadas pelas crianças devem ter sua intencionalidade 

comprovada pela Proposta Pedagógica, Plano Pedagógico, Currículo em Movimento e 

Planejamento das Atividades Diárias.  

- É necessário reforçar nas práticas diárias e definido pela Proposta Pedagógica, com 

seus princípios éticos, políticos e estéticos referentes à formação da criança quanto à 

autonomia, responsabilidade, solidariedade e respeito ao bem comum.  

- Atentando aos cuidados especiais aos materiais disponíveis à aprendizagem das 

crianças, observar-se-á a conformidade dos brinquedos e jogos e demais recursos por 

faixas etárias. A Instituição prima pela qualidade dos brinquedos disponíveis (selo de 
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garantia, tamanhos, durabilidade, segurança, usabilidade, potencial – de diversão, de 

aprendizagem).  

Da mesma forma, devem ser observados cuidadosamente os demais materiais didático-

pedagógicos, incluindo livros de literatura infantil, material de artes, música, movimento, 

reciclagem (ou reaproveitamento) etc.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Atualizações dos Princípios Pedagógicos podem vir a ser feitos conforme necessidade 

da Instituição, considerando que o compromisso da Associação Cruz de Malta é com as 

crianças.  

A Associação Cruz de Malta defende a não discriminação e o não preconceito de 

gênero, etnia, opção religiosa, deficiências ou composições familiares e estilos de vida 

diversos. Primamos pelo respeito, valorizando a diversidade de histórias, costumes e 

culturas.  

O não cumprimento destes Princípios Pedagógicos implica em sanções legalmente 

cabíveis.  

Estes Princípios Pedagógicos entram em vigor a partir do dia 11/02/2019 por tempo 

indeterminado. 

CEPI JACARANDÁ 
Diagnóstico e avaliação da realidade escolar/ 2019- Responsáveis 
Prezado (a) Responsável, 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos pais/responsáveis 

e dos alunos que constituem nossa comunidade e conhecer a sua opinião a respeito do ambiente 

escolar. Em cada questão, marque a resposta que melhor corresponda às suas características 

pessoais e às condições de ensino aprendizagem vivenciados por seu(a) filho(a). Os dados serão 

tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 

*Obrigatório 

Sobre você e sua criança 

1. Grau de parentesco com a criança: * 

(  ) Pai   (   ) Mãe    (  ) Padrasto   ( ) Madrasta      (  ) Outro 

2. Qual o seu sexo? * 

(  ) Masculino   (  ) Feminino  

3. Qual a sua faixa etária? * 

(   )  Até 29 anos  (   ) De 30 a 40 anos   (  ) De 41 a 50 anos.    (  ) De 51 a 60 anos     

.(  )+ 61 anos. 

4. Como você se autodeclara? * 

(   )Branco (a)    (  )  Pardo (a)     (  )Preto (a)       (  )  Amarelo (a)     (  ) Indígena 

(  ) Não sei 

5. Qual a faixa de renda mensal da sua família? * 

(   ) Até R$ 1.245,00.   (   ) Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00 
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(   ) Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00   (  ) Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 

(  ) Mais de R$ 12.450,00. 

6. Qual o grau de escolaridade do responsável na família? * 

(   ) Nenhuma escolaridade   (   ). Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. (  )Ensino médio. 

(   )  Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª série.            (   ) Ensino superior 

7. Em qual Unidade Federativa você nasceu?  

8. Em qual Unidade Federativa seu (sua) filho (a) nasceu?  

9. Em que Região Administrativa a criança mora? * 

10. Qual tipo de moradia a criança vive? * 

(  )Casa. (   ) Apartamento.    (   )Própria.   (  ) Alugada. 

(  )Cedida/ Emprestada 

11. Na casa onde a criança mora tem carro? * 

(  ) Não     (  ) Sim, um.  (  ) Sim, dois.(  ) Sim, três. 

(   ) Sim, quatro ou mais. 

12. Na casa onde a criança mora tem quartos para dormir? * 

(   )Não    (  ) Sim, um.   (   ) Sim, dois.   (  ) Sim, três. 

(  )Sim, quatro ou mais. 

13. A criança mora: * 

(  )Apenas com um dos pais biológicos 

(  )Com pais homoafetivos     (   ) Com a mãe e com o pai 

(  )Com um dos pais biológicos e padrasto ou madrasta 

(  )Outros 

14. A criança tem acesso a aparelhos eletrônicos? * 

(  )TV   (  ) Vídeo game    (  ) Computador sem internet 

(   )Computador com internet      (   ) Smartfone 

15. Em casa acriança tem acesso a: * 

(  )Livros   (  ) revistas   (  ) jornais  (  ) Outros 

16. Com que frequência a criança ouve histórias de literatura infantil em casa? * 

(  ) Todos os dias.  (  ) Pelo menos uma vez por semana. 

(  ) Raramente    (  ) Nunca 

17. A família costuma viajar com a criança? * 

(   )Sim           (   )Não 

18. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou 

teatro? * 
(   )Nenhuma    (  ) Uma ou duas. (  ) Três ou quatro. 

(  )Cinco ou seis.   (   )Mais de seis. 

19. A criança é levada pela família para momentos de lazer no: * 

(  ) Teatro    (  ) Cinema   (  )Shopping.   (   )Zoológico.  (  ) Parque. 

20. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir? * 

Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 

(  ) Esporte.    (   )  Jornais. 

21. Qual o meio de transporte que a criança utiliza para ir à escola? * 

(   )Transporte escolar    (   )  Carro.   (  ) A pé.  (   )Metrô.  (  )Ônibus 

(   ) Bicicleta  (  ) Outros. 

22. Qual o tempo gasto no percurso até a escola? * 

(  ) Menos de 30 minutos    (  )30 minutos a 1 hora     (   )Mais de 1 hora. 

23. Motivo da escolha da escola: * 

(  )Encaminhado por outra Unidade Escolar ou Instituição Parceira da SEEDF 

(   )Por questões financeiras   (   )Pela proximidade de casa ou trabalho 

(   )Por indicação ou trabalho desenvolvido pela escola 
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(   )Nenhuma das alternativas anteriores . 

Sobre o nosso CEPI 

1 - Avaliação do trabalho da escola:  

Bom            Regular       Ruim 

Direção  

Corpo Docente 

Alimentação  

Limpeza e Higiene 

Segurança 

Portaria 

Coordenação 

Biblioteca 

Relacionamento entre colegas 

Relacionamento entre professores e alunos 

Relacionamento entre alunos e direção 

Qualidade do Ensino 

Organização geral da escola 

Sua autoavaliação neste CEPI 

Justifique cada aspecto que você considerou como "Regular" ou "Ruim". 

2- Recursos Físicos 

Regular    Bom    Ótimo   Não se aplica   

 (   )Pátio Coberto  (   ) Salas de aula    (   )Sala da Direção/ Secretaria 

(   )Banheiros   (  )Sala dos Professores (    )Cozinha   (  )Refeitório 

(  )Parque   (  )Biblioteca/ Brinquedoteca   (  ) Área verde 

Observações: 

3- Sobre os Projetos desenvolvidos em nosso Cepi: 

(  )Eles são relevantes  (  )Poucos são relevantes  (  )Eles são irrelevantes 

(   )Poucos são irrelevantes   (   ) Prefiro não opinar 
4. Você participa das reuniões quando convocados?  
( ) sim ( ) não  
5. Você procura escola por iniciativa própria?  

(  ) sempre ( )frequentemente ( ) algumas vezes ( ) nunca  

6- Qual a profissão dos responsáveis pela criança? 

Mae: ______________________________ 

Pai: _______________________________ 

Responsável legal ________________________________________ 

7- Os familiares sentem se bem recebidos, acolhidos e tratados com respeito na instituição, inclusive 

em seu contato inicial?   (  )   Sim                     (  ) Não  

8- Reuniões, festas, eventos e atendimento com os familiares são realizadas em horários adequados a 

participação das famílias?  (   ) Sim        (   ) Não    

Caso seja não, qual seria o melhor horário: 

(  ) Durante a semana matutino   (  ) durante a semana no vespertino 

9- Você percebe se o Cepi Jacarandá prepara alimentos de forma variada e atrativa para as 

crianças?       
 (   )  Sim       (  ) Não  

10- A instituição dispõe de um cardápio nutricional variado e rico que atenda as necessidades das 

crianças, inclusive daquelas que necessitem de dietas especiais. 

(  ) Sim     (  )  Não      (  )  Não se aplica 

11 – As professoras, educadoras e nutricionista incentivam alimentação saudável? 

(  ) Sim    (  ) Não     (  )Não se Aplica 
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 12 – E de seu conhecimento que a instituição encaminha ao conselho tutelar os casos de 

crianças com sinais de negligencia, violência domestica, exploração sexual e trabalho 

infantil? 

( ) Sim      (  )Não     (  ) Não sei responder  

13-Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria do nosso 

trabalho: 
                                                                 CEPI JACARANDA  
                                                AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
Senhores Pais ou Responsáveis,  
Com o objetivo de conhecer o que a comunidade escolar sabe, observa e espera do trabalho desenvolvido 
pela Escola, solicitamos que preencham este questionário para que possamos tabular os  resultados desta 
avaliação e disponibilizar na proposta pedagógica. Agradecemos desde já.  
A Direção  
1) O Cepi Jacarandá - Cruz de Malta, corresponde às suas expectativas no atendimento aos alunos 
e à Comunidade Escolar.  
( ) SIM ( ) NÂO ( ) ÀS VEZES  
Observações:  
_____________________________________________________________________________________  
2) Como você  identifica Cepi Jacarandá Cruz de Malta , quanto às atividades desenvolvidas:  
 
( ) escola democrática – aberta a sugestões;  
( ) escola conservadora – não aceita opiniões;  
( ) escola inovadora - atualizada com novas práticas.  
 
3) Como você classifica esta escola no que se refere às ações pedagógicas (momentos coletivos 
no pátio – entrada, saída e orientações)?  
( ) ÓTIMO ( ) BOM ( ) REGULAR  
Comentários: 
_____________________________________________________________________________________ 
4) Está satisfeito com o trabalho pedagógico desenvolvido pelas professoras e monitoras?  
( ) SIM ( ) NÃO ( ) EM PARTE  
O que sugere no sentido de melhorar?  
_____________________________________________________________________________________ 
5) O que acha do trabalho desenvolvido pela Equipe Gestora? Em sua opinião, o que pode ser 
melhorado na atuação destes profissionais?  
_____________________________________________________________________________________ 
6) Como tem sido sua presença nas decisões e ações desenvolvidas no Cepi Jacarandá?  
( ) ÓTIMO ( ) BOM ( ) REGULAR  
O que sugere para que a Comunidade se faça mais presente na Escola?  
_____________________________________________________________________________________  
7) O que você acha do trabalho nutricional do Cepi Jacarandá ?  
( ) ÓTIMO ( ) BOM ( ) REGULAR  
 
8) O que você acha da estrutura física do Cepi Jacarandá?  
( ) ÓTIMO ( ) BOM ( ) REGULAR  
O que pode melhorar?  
_____________________________________________________________________________________ 
9) Com relação ao horário e atividades, o que você tem a dizer para melhorarmos nosso trabalho?                                                                                                               
A Direção  


